
  

ترجمة ليث بن أبي سليم 

 الكوفي

	فيه من جرح وتعديل دروما و

 :إعداد الطلبة

 عبد الرحن فاتح

 عبد اهللا ممد نص ا.ين

 عبد الصمد عبده

 بوشمان عز ا.ين

 عبد اهللا عالء

 عمر ممد السحيم

 عيn إسماعيل

 فرج رمضان

 فضل الرحن

 فليو سامر

 فهد يزيد



	٢	

 

 املقدمة

لى آله وع ،واملرسلنيوالصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،العاملنياحلمد هللا رب 

 أما بعد: ،وصحبه أمجعني

ويف هذه  ،ة أقوال األئمة فيه جرحا وتعديالودراس ،)ليث بن أيب سليم(ه ترمجة الراوي فهذا حبث يتناول يف موضوع

 .واملنهج املتبع يف إعداده ومجعه وترتيبه ،املقدمة نستعرض بصورة خمتصرة طريقة سري هذا البحث

 أوال: طريقة سري هذا البحث

 .فقسمت موضوعات الشاملة على جمموعات الطالب يف اnموعة سلكنا طريقة السرب والتقسيم، -١

 .وأقوال األئمة فيه جرحا وتعديال ،مجعنا ما يتعلق بليث بن أيب سليم من حيث التعريف به -٢

 .وتطبيق ما استطاعه من الضوابط على ذلك ما مجع،طالع على أن يقوم كل طالب يف اnموعة باالعلى توافقنا  مث -٣

ن ومنهم م ،عتبارومنهم من أنزله اىل مرتبة اال ،جاجتلخص من ذلك أن من أهل العلم من جعل ليثا يف مرتبة االحت -٤

 .يد له خترجه عن مرتبة االعتبارعبارته فيها جرح شد

 أثناء عرضها. -إن شاء اهللا-كما سريى ذلك  ،بعد ذلك أعملنا الضوابط يف هذه األقوال -٥

 منهج البحث :ثانيا

 قسمنا البحث إىل فصلني: -١

 ، وحوى سبعة مباحث:الفصل األول: يف ترمجته

 األول: امسه ونسبه ونسبته وكنيته.

 الثاين: مولده (مكانه وزمانه).

 الثالث: شيوخه.

 الرابع: تالميذه.

 اخلامس: طبقته.

 السادس: وفاته.

 السابع: الثناء عليه.

 



	٣	

 ، وجعلناه يف مخسة مباحث:ئمة فيه جرحا وتعديالالفصل الثاين: يف أقوال األ

 األول: أقوال األئمة املتشددين.

 الثاين: أقوال األئمة املعتدلني.

 الثالث: أقوال األئمة املتساهلني.

 الرابع: أقوال ألئمة آخرين مل تدرس مناهجهم.

 اخلامس: أقوال األئمة املتأخرين ومن بعدهم.

 ، وفيها خالصة البحث، وأهم النتائج املتوصل إليها.مث ذكرنا اخلامتة

 راعينا الترتيب الزمين يف عرض األقوال. -٢

 يف ذكر أقوال اإلمام الواحد، سلكنا طريقة اللف والنشر. -٣

 قوال طريقة التحليل والتطبيق املباشر للضوابط.سلكنا يف عرض األ -٤

بعض األقوال مل جند مصادرها يف الشاملة، ورمبا تكون من املفقود، فاكتفينا يف ذلك باإلحالة على من نقل هذا القول  -٥

 من األئمة: كالذهيب، وابن امللقن، وابن حجر، وحنوهم، ال سيما وهم قد وقفوا على ما ال نعرفه من الكتب.

سبة للتأكد من األسانيد وصحتها، فما وجدناه يف كتاب لإلمام، أو ألحد تالميذه اكتفينا به، وما جزم به املزي بالن -٦

 اكتفينا به، وما وقفنا على أسانيده مما مل جنده فيما تقدم ذكرنا درجته.

 واحلمد هللا أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا، واهللا املستعان.

  



	٤	

 الترمجة) :(الفصل األول

 املبحث األول: امسه ونسبه ونسبته وكنيته 

 .)١(القرشي موالهم الكويف -بالتصغري-نيم هو ليث بن أيب سليم بن ز¦

 .)٢(واسم أيب سليم: قيل عيسى، وقيل زياد، وقيل زيادة، وقيل أمين، وقيل أنس

 ومنهم، )٥(معاوية بن أيب سفيان، ويقال موىل )٤(، ويقال موىل عنبسة بن أيب سفيان)٣(قيل هو موىل عتبة بن أيب سفيان

 .)٦(موىل آل أيب سفيان بن حرب األموي من مجع بينها، فقال: هو

 .)٩(، وقيل أبو حممد)٨(، وقيل أبو بكري)٧(كنيته: قيل أبو بكر

 أنه )١٤(، وكذا سبط ابن العجمي)١٣(، واملغين)١٢(، وكذا ذكر الذهيب يف امليزان)١١(، وتبعه ابن اجلوزي)١٠(وذكر ابن حبان

 "ليثي" واألكثر ال يذكرون هذا.

 .واسم أيب سليم هذا أنس ،امسه ليث بن أيب سليم ،ولالختالف يف اسم أبيه وقع االشتباه مع راو آخر

																																																													
 ).٢/٥٠٥)، ومغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار للعيين (٢٤/٢٧٩)، و¯ذيب الكمال للمزي (٢/١٦٠ينظر: رجال صحيح مسلم البن منجويه ( )١(
، ومغاين األخيار يف شرح )٨/٤٦٥)، و¯ذيب التهذيب (٦/١٧٩)، وسري أعالم النبالء (٢٤/٢٧٩)، و¯ذيب الكمال للمزي (٤/١٤ينظر: الضعفاء الكبري للعقيلي ( )٢(

 ).٢/٥٠٥أسامي رجال معاين اآلثار للعيين (
 ).٢٤/٢٧٩)، و¯ذيب الكمال للمزي (٢/٧٤)، و¯ذيب األمساء واللغات للنووي (٧/١٧٧ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )٣(
)، فتح الباب يف الكىن واأللقاب البن منده ٧/١٧٧والتعديل البن أيب حامت ( ) واجلرح١/٤٧٧)، واملعارف البن قتيبة (٢٨٣ينظر: الطبقات خلليفة بن خياط (ص: )٤(

 ).١٣٥(ص:
)، ومغاين األخيار يف شرح أسامي رجال ٢٤/٢٧٩)، و¯ذيب الكمال للمزي (٢٩/٢٦٩)، وتاريخ دمشق البن عساكر (٤/١٤ينظر: الضعفاء الكبري للعقيلي ( )٥(

 ).٢/٥٠٥معاين اآلثار للعيين (
 ).٦/١٧٩سري أعالم النبالء (ينظر:  )٦(
 ).٧/١٧٧)، واجلرح والتعديل البن أيب حامت (١/٤٧٧)، واملعارف البن قتيبة (٢٨٣)، والطبقات خلليفة بن خياط (ص:٦/٣٤٩ينظر: الطبقات الكربى البن سعد ( )٧(
)، و¯ذيب ٢/١٦٠)، ورجال صحيح مسلم البن منجويه (٧/١٧٧حامت ()، واجلرح والتعديل البن أيب ٧/٢٤٦ينظر: التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ( )٨(

 ).٢٤/٢٧٩الكمال للمزي (
 ).١٤٦ينظر: التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم للمقدمي (ص: )٩(
 ).٢/٢٣١اnروحني البن حبان ( )١٠(
 )٣/٢٩الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ( )١١(
 ).٣/٤٢٠ميزان االعتدال ( )١٢(
 ).٢/٥٣٦املغين يف الضعفاء ( )١٣(
 ).٢٩٥االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط (ص: )١٤(



	٥	

: واعلم أن ابن حبان ترجم عليه ليث بن أيب سليم بن زنيم الليثي، وتعقبه الشيخ زكي )١(قال الزيلعي يف نصب الراية

لبخاري يف أهل احلديث ا قهما إمامخبطه، فقال: ليث بن أيب سليم ليس هو ابن زنيم الليثي، فر«الدين املنذري يف "حاشيته" 

زنيم، انتهى  موالهم، والليثي إمنا هو ابن يب حامت، والعقيلي، وابن عدي يف كتبهم. وابن أيب سليم قرشي، وكذلك ابن أترمجتني

 كالمه. نقلته من خطه، واهللا أعلم.

 همولد :املبحث الثاين

: األبناء وهم قوم )٢(ولد ليث يف الكوفة، وأصله من أبناء فارس، ولعل معىن هذا ما ذكره السمعاين يف األنساب

ىل ملك احلبشة باليمن فغلبوا احلبشة وأقاموا ين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن إرس الذلد الفُيكونون باليمن من و¾

 باليمن فولدهم يقال هلم األبناء.

 أنه ولد بعد الستني لعل يف دولة يزيد. )٣(مولده فقد ذكر الذهيب يف السريوأما تاريخ 

 .م موضع يف الكوفةز¾رÂانة ع¾بÁومسكنه يف ج¾

 )٤((املبحث الثالث: شيوخه)

 ]٢٣[ من وصف منهم بأنه ثقة فما فوق

 أشعث بن أيب الشعثاء كويف ثقة. -١

 زيد بن أرطاة الفزاري الدمشقي ثقة عابد. -٢

 بن زياد املازين، وقيل الباهلي ثقة عابد.صفوان بن حمرز  -٣

 طاوس بن كيسان اليماين ثقة فقيه فاضل. -٤

 طلحة بن مصرف اليامي الكويف ثقة قارئ فاضل. -٥

 عامر بن شراحيل الشعيب ثقة مشهور فقيه فاضل. -٦

 عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج املدين ثقة. -٧

 ر.عبد اهللا بن حسن بن حسن اهلامشي املدين ثقة جليل القد -٨

 عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة املدين ثقة فقيه. -٩

																																																													
 ).٢/٣٣٤نصب الراية ( )١(
 ).١/١٠٠األنساب ( )٢(
 ).٦/١٧٩سري أعالم النبالء ( )٣(
 ينظر هلذا املبحث ¯ذيب الكمال، و¯ذيب التهذيب، وتقريب التهذيب ترمجة ليث بن أيب سليم. )٤(



	٦	

 عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي املكي ثقة. -١٠

 عبد الرمحن بن األسود بن يزيد النخعي ثقة. -١١

 عبد الرمحن بن سابط اجلمحي املكي ثقة كثري اإلرسال. -١٢

 عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر املدين ثقة جليل. -١٣

 بن أيب بشري البصري نزيل املدائن ثقة.عبد امللك  -١٤

 عطاء بن أيب رباح القرشي موالهم املكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال. -١٥

 عكرمة موىل ابن عباس ثقة ثبت. -١٦

 علقمة بن مرثد احلضرمي الكويف ثقة. -١٧

 جماهد بن جرب املكي ثقة إمام. -١٨

 نافع موىل ابن عمر ثقة ثبت فقيه. -١٩

 الكويف ثقة.حيي بن عباد األنصاري  -٢٠

 أبو إسحاق السبيعي اهلمداين ثقة مكثر عابد. -٢١

 أبو بردة بن أيب موسى األشعري ثقة. -٢٢

 راشد بن كيسان أبو فزارة الكويف ثقة.  -٢٣

 ]٦ال واألوهام أو رمبا وهم أو يدلس [من وصف منهم بأنه صدوق أو صدوق له أوهام أو كثري اإلرس

 ثابت بن عجالن األنصاري صدوق. -١

 البكري ويقال احلنفي بصري صدوق له أوهام.الربيع بن أنس  -٢

 شهر بن حوشب األشعري الشامي صدوق كثري اإلرسال واألوهام. -٣

 املنهال بن عمرو األسدي موالهم الكويف صدوق رمبا وهم. -٤

 موسى بن سامل أبو جهضم موىل آل العباس صدوق. -٥

 أبو الزبري حممد بن مسلم بن تدرس املكي صدوق إال أنه يدلس. -٦

 ]٢ه مقبول [نمن وصف بأ

 حممد بن نشر اهلمداين الكويف مقبول. -١

 مهاجر بن عمرو النبال شامي مقبول. -٢

 



	٧	

 ]٧ن وصف بأنه جمهول [م

 بشر صاحب أنس بن مالك قيل هو ابن دينار جمهول. -١

 سعيد بن عامر جمهول. -٢

 عبيد اهللا غري منسوب جمهول. -٣

 .قطينارامليزان علوان أبو رهم تركه أبو احلسن الدعلوان بن إبراهيم أحد اnاهيل كذا يف ¯ذيب الكمال ويف  -٤

 أبو اخلطاب جمهول. -٥

 كعب املديين أبو عامر جمهول. -٦

 حجاج بن عبيد بن يسار جمهول. -٧

 النتائج املستفادة:

 جمهول).ومقبول، وصدوق، وشيوخ ليث على أربع مراتب (ثقة،  -١

 أنه ليس يف شيوخ ليث من هو متروك أو متهم أو كذاب. -٢

 ث من الثقات.أكثر شيوخ لي -٣

 البصرة، وما كان حول الكوفة من املدن).واملدينة، وأن البالد اليت رحل إليها ليث هي (مكة، بميكن القول  -٤

 املدينة).ومكة، وأكثر شيوخه من (الكوفة،  -٥

 )١((املبحث الرابع: تالميذ ليث)

 ]٢٣من وصف بأنه ثقة فما فوق [

 أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري.  -١

 بن علية.إمساعيل  -٢

 جرير بن عبد احلميد الضيب. -٣

 احلسن بن صاحل بن حي. -٤

 حفص بن غياث.  -٥

 زائدة بن قدامة الثقفي. -٦

 أبو خيثمة زهري بن معاوية. -٧

 سفيان الثوري. -٨
																																																													

 ينظر هلذا املبحث ¯ذيب الكمال، و¯ذيب التهذيب، وتقريب التهذيب ترمجة ليث بن أيب سليم. )١(



	٨	

 أبو األحوص سالم بن سليم. -٩

 شعبة بن احلجاج البصري. -١٠

 شيبان بن عبد الرمحن البصري. -١١

 عبد اهللا بن إدريس األودي. -١٢

 النهدي.عبد السالم بن حرب  -١٣

 عبد الواحد بن زياد البصري. -١٤

 عبد الوارث بن سعيد البصري.  -١٥

 عبيد اهللا بن عمرو الرقي. -١٦

 غيالن بن جامع. -١٧

 الفضيل بن عياض. -١٨

 أبو معاوية حممد بن خازم الضرير. -١٩

 املعتمر بن سليمان البصري. -٢٠

 معمر بن راشد األزدي. -٢١

 الوضاح بن عبد اهللا اليشكري. -٢٢

 التيمي.أبو احملي«اة حيي بن يعلى  -٢٣

 ]٥من وصف بأنه صدوق [

 ثعلبة بن سهيل الطهوي. -١

 خالد بن عبد اهللا بن حمرز املازين. -٢

 حممد بن فضيل بن غزوان. -٣

 هرمي بن سفيان. -٤

 بو حفص األبار.أ -٥

 ]١٣[ من وصف بأنه صدوق يهم أو خيطئ وحنو ذلك

 بكر بن خنيس. -١

 حسان بن إبراهيم الكرماين. -٢

 زياد بن عبد اهللا البكائي. -٣

 شجاع بن الوليد.أبو بدر  -٤



	٩	

 شريك بن عبد اهللا النخعي. -٥

 أبو شهاب عبد ربه بن نافع احلناط. -٦

 عمار بن حممد ابن أخت سفيان الثوري. -٧

 القاسم بن مالك املزين. -٨

 املطلب بن زياد. -٩

 أبو مطيع معاوية بن حيي الطرابلسي. -١٠

 يعقوب بن عبد اهللا القمي. -١١

 أبو جعفر الرازي. -١٢

 أهل بلده. إمساعيل بن عياش يف روايته عن غري -١٣

 ]١ن وصف بأنه ال بأس به [م

 عبد الرمحن بن حممد احملاريب.

 ]١من وصف بأنه مقبول [

 عبد الكرمي بن عبد الرمحن البجلي.

 ]٢من وصف بالضعف [

 املاضي بن حممد الغافقي املصري. -١

 مندل بن علي العنزي. -٢

 ]١ن وصف بأنه جمهول [م

 عبد اهللا بن إمساعيل بن أيب خالد.

 ]٣على ترمجته [قف نمن مل 

 داوود بن عيسى النخعي. -١

 داوود بن علبة. -٢

 عبد الرمحن بن مالك بن مغول. -٣

 



	١٠	

 املبحث اخلامس: طبقة ليث

 من الطبقة الرابعة من طبقات الكوفيني. )١(جعله ابن سعد −

 من الطبقة السادسة من طبقات الكوفيني. )٢(وجعله خليفة بن خياط −

ويف طبقات احملدثني جعله يف الطبقة الرابعة طبقة األعمش  )٣(يف تاريخ اإلسالم له الذهيب يف الطبقة اخلامسة عشروجع −

 .)٥(ويف سري أعالم النبالء جعله يف الطبقة الرابعة، )٤(وأيب حنيفة

 .)٦(وجعله احلافظ ابن حجر يف التقريب يف الطبقة السادسة −

 املبحث السادس: وفاته

 .)٧()١٣٨(ن: مات سنة طيÐقال م¦ −

 .)٨()١٤٢(أو  )١٤١(لي: مات سنة خÂعبد اهللا الن¾وقال أبو  −

 .)٩()١٤٢(مات سنة  :وقال ابن معني، واملدائين −

مات سنة  :)١٤(، والذهيب يف تاريخ اإلسالم)١٣(، والنووي)١٢(، وابن حبان)١١(، وابن منجويه)١٠(وقال خليفة بن خياط −

)١٤٣(. 

 أول خالفة أيب جعفر.: مات يف )١٦(، وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة)١٥(وقال ابن سعد −

 .)١٧()١٤٨(وقال احلافظ يف التقريب: مات سنة  −

																																																													
 ).٦/٣٤٩الطبقات ( )١(
 ).١/٢٨٣الطبقات ( )٢(
)٩/٢٦٠( )٣.( 
)١/٥٦( )٤.( 
)٦/١٧٩( )٥.( 
)١/٤٦٤( )٦.( 
 ).٦/١٨١)، وسري أعالم النبالء (٢٤/٢٧٩ينظر: ¯ذيب الكمال للمزي ( )٧(
 ).٨/٤٦٨)، و¯ذيب التهذيب (٧/٢٤٦ينظر: التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ( )٨(
 ). ٣٣٢-١/٣٣١ينظر: تاريخ مولد العلماء ووفيا¯م للربعي ( )٩(
 ).٢٨٣الطبقات (ص: )١٠(
 ).٢/١٦٠رجال صحيح مسلم ( )١١(
 ).٢/٢٣٢اnروحني ( )١٢(
 ).٢/٧٤¯ذيب األمساء اللغات ( )١٣(
 ).٣/٩٥٥إلسالم (تاريخ ا )١٤(
 ).٦/٣٤٩الطبقات الكربى ( )١٥(
 ).١/٤٧٧كتاب املعارف ( )١٦(
)١/٤٦٤( )١٧.( 



	١١	

 )الثناء عليهاملبحث السابع: (

 .مجلمعة فاكترى محارا، فضحك إبراهي: قيل إلبراهيم: إن ليث بن أيب سليم فاتته ا)١١٠(ت  فضيل بن عمرووقال  -١

)١( 

 )٢( .باملناسك الكوفة أهل أعلم سليم أيب بن ليث كان :)١٨٧(ت الفضيل بن عياض قال  -٢

 )٣( .اهللا شاء إن مؤمن أنا يقول ليث كان): ١٨٨وقال جرير (ت  -٣

 )٤( .نعم: الق سليم؟ أيب بن ليث قال: ،إميانه يف يستثين املشايخ من رأيت من: ربه عبد بن األزهر بن عليوسأله 

ليل وÓار، وبعضهم صاحب : كان عباد أهل الكوفة أربعة، كان بعضهم صاحب )١٨٩(ت  قال أبو خالد األمحرو -٤

Óار وليس بصاحب ليل، وبعضهم ليس بصاحب ليل وال صاحب Óار. فكان ليث بن أيب سليم صاحب ليل وÓار، 

 )٥( .وكان خلف ابن حوشب صاحب ليل، وكان مغرية بن أيوب صاحب Óار، ونسيت اآلخر

فإذا وقع عليه شيء مل  ،صالة وصيامامن أكثر الناس  سليم أيب بن ليث كان: )١٩٣(ت  قال أبو بكر بن عياشو -٥

 )٦( .يرده

 )٧( .: كان رجال صاحلا)٢٣٠(ت  ابن سعدوقال  -٦

 )٩( .ومثله قال البزار )٨(،: وكان من العباد)٣٦٥(ت  ابن حبانوقال  -٧

 )١٠( .ة والثوري وغريمها من ثقات الناسقد روى عنه شعب :)٣٦٥(ت  ابن عديوقال  -٨

 )١١( .خيرج حديثه : صاحب سنة،)٣٨٥(ت  الدارقطينوقال  -٩

 )١٢( .وكان ذا صالة وصيام وعلم كثري :)٧٤٨(ت  الذهيبوقال  -١٠

  

																																																													
 ، عن فضيل بن عمرو به.عمرو بن احلسن عن معاوية، بن مروان حدثنا: قال عباد، بن هارون حدثنا: قالأيب داود،  عن ،)١/٢٢٢( السنة يفأخرجه اخلالل  )١(
: قال يونس، بن أمحد مسعت: قال داود، أيب عن كالمها ،)١/١٦٠( السجستاين داود أليب سؤاالته يف اآلجري عبيد وأيب ،)٢٢١/  ١( السنة يف اخلالل أخرجه )٢(

 )٢٤/٢٨٦( الكمال ¯ذيب يف به جمزوما املزي وذكره .فذكره عياض، بن فضيل مسعت
 فذكره...  يقول جريرا مسعت: يقول اجلرجرائي الصباح بن حممد مسعت حفص، بن أمحد عن ،)٢٣٥/ ٧( الرجال ضعفاء يف الكامل يف عدي ابن أخرجه )٣(
 به ربه عبد بن األزهر بن علي حدثنا الرحيم، عبد بن احلسني بن علي عن ،)٢٣٥/ ٧( الرجال ضعفاء يف الكامل يف عدي ابن أخرجه )٤(
 ، فذكره.األمحر خالد أبو حدثنا: قال ،األشج سعيد بن اهللا عبد، عن )١٦٣/  ٢( والتاريخ املعرفة يف الفسويأخرجه  )٥(
 نكا :يقول عياش بن بكر أبا مسعت ،األصبهاين ابن حدثنا حممد، بن أمحد حدثين الساجي، حدثنا، قال: )٢٣٣/ ٧( الرجال ضعفاء يف الكاملذكره ابن عدي يف  )٦(

 .يرده مل شيء عليه وقع فإذا ،وصياما صالة الناس أكثر من سليم أيب بن ليث
 )٣٤٩/ ٦(الطبقات الكربى  )٧(
 )٢٣١/  ٢( اnروحني )٨(
 )١٤٣/  ١١( البزار مسند )٩(
 )٢٣٨/  ٧( الكامل )١٠(
 )٥٨/  ١( عنه الكرجي رواية للدارقطين الربقاين سؤاالت )١١(
 )١٥١/ ٢( الكاشف )١٢(



	١٢	

 )دراسة أقوال االئمة فيه جرحا وتعديال :الفصل الثاين(

 املبحث األول: أقوال األئمة املتشددين

 )١٦٠(ت شعبة بن احلجاج  -١

 واتقاؤه له بعد ذلك] ،عطاء وطاوس وجماهدإنكاره عليه اجلمع بني  ثانيا: / روايته عنه أوال:[

 ،)٣(وابن أيب حامت ،)٢(ذكرها كذلك اإلمام مسلم ،وهي ثابتة ،أن شعبة روى عنه )١(ذكر ابن عدي يف الكامل أوال:

ده مسن [يعين ابن ماجه] وهو حديث واحد، ورواه كذلك الطيالسي أبو داوود يفبـ (ق) ورمز املزي لرواية شعبة عن ليث 

 .وحديثا آخر

ما قاله ابن حجر: "من عرف من حاله أنه ال يروي إال عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل و�ص�ف� بأنه ثقة  والضابط هنا:

 )٤( ..".عنده، كمالك وشعبة والقطان

 فهو حكم أغليب ال مطلق. ،وهو أقل يف القوة من التوثيق الصريح ،توثيق ضمين فهذا

ن حممد بن خلف التميمي عن عن أيب حامت عن أيب نعيم ومن طريق أخرى ع )٥(روى العقيلي يف الضعفاء الكبري ثانيا:

وجماهد؟ فقال: سل عن  ،وطاوس ،عطاء :أين اجتمع لك هؤالء الثالثة :أن شعبة قال لليث -)٦(وبكليهما جزم املزي-قبيصة 

 هذا خف أبيك. (رواية أيب نعيم)

ا فقال رجل كان جالسا لسفيان: فما زال شعبة متقي :قال قبيصة ،ويف رواية قبيصة قال: إذ أبوك يضرب باخلف ليلة عرسه

 لليث مذ يومئذ.

 ونالحظ يف كالم شعبة أمورا:

 .أن سؤاله له إنكار عليه -١

 .أن إنكاره عليه إمنا هو يف اجلمع بني هؤالء الثالثة يف املسألة الواحدة -٢

																																																													
)٧/٢٣٨) (١( 
 )١/١٢٢) الكىن واالمساء (٢(
 )٧/١٧٧) اجلرح والتعديل (٣(
 امليزان) لسان ٤(
 )٤/١٤) الضعفاء الكبري (٥(
 )٢٤/٢٨٥) ¯ذيب الكمال (٦(



	١٣	

قن تضعيف رواية الراوي غري املت :التضعيف املقيدوهذا يؤخذ على الراوي إذا كان حفظه ليس بذاك كما يف ضوابط 

 ددا من شيوخه دون ما إذا أفردهمإذا مجع يف االسناد ع

 .الشيوخ مجع إذا حديثه ضعفوقد ذكر ابن رجب يف شرح علل الترمذي ليث بن أيب سليم مثاال على من 

 .فهذا يدلنا على أن ليث مل يكن حفظه قويا قبل اختالطه

 .. اخل.متقيا لليث قوله فما زال شعبة -٣

 ال خيرجه عن مرتبة االعتبار واهللا أعلم لكن ذلك تضعيفه له يف ذلكهذا يدل على 

 )١٩٨ت (حيي بن سعيد القطان  -٢

ي¾حÂي¾ى بÂن س¾عÜيد أسوأ رأيا يف أحد منه يف لَيÂث،  )١(م¾ا رأيت ثانيا:/  كَانَ ال حيدث ع¾نÂ لَيÂث بÂن أَيب س¦لَيÂم أوال:[أقواله فيه 

 ]جمالد أحب إيل من لَيÂث، وحجاج بÂن أرطاة ثالثا:/  وم¦ح¾مÁد بÂن إِسÂح¾اق، ومهام، ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم

 :ندرس هذه األقوال

 .)٢(جزم ßا املزي ،من حيث الصحة كلها صحيحة

اية ما فيه غ ،كون الراوي متروكالكن تركه حلديثه ال يلزم منه  ،فهي تدل على جتنبه التحديث عنه قصدا :األوىلأما 

 .أن الراوي ضعيف عند هذا اإلمام

أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ : والضابط هنا ."جمالد أحب إيل من لَيÂث، وحجاج بÂن أرطاة" :ويدل هلذا قوله

 ،وقرائن األحوال اليت اقتضت ورودها يف الراوي، ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني ،والتعديلاجلرح 

                                  فنظرنا إىل ما قاله اإلمام يف كل واحد منهما على حدة. وللترجيح بني الرواة ،فيكون ذلك موردا للجمع بني األقوال

 .)٣(ي بن سعيد كما يف ترمجته يف ¯ذيب الكماليضعفه حي ذاوجمالد ه

احلجاج ب ن أرطاة وحممد ب ن إِس ح�اق� عندي سواء، وتركت احلجاج عمدا ومل  :حبجاج وقد قال فيه وكذلك قد قرنه هنا

 أكتب عنه حديثا قط

 )٤(وأيضا كان ال حيدث عن مهام هذا الذي ذكر

																																																													
 ) القائل هو اإلمام أمحد١(
 ) ٢٨٤ـ٢٤/٢٨٢) ¯ذيب الكمال (٢(
 )٢٧/٢٢٣) السابق (٣(
 )٤٢٥/ ٥) السابق (٤(



	١٤	

 )٢٣٣ت (حيي بن معني  -٣

/  "ده"على معناها العام ال اخلاص عنضعيف  ثالثا:/  ضعيف ،ليس حديثه بذاك ثانيا:/  حديثه بذاك ليس أوال:[أقواله فيه 

 ذاك القويليس ب :سابعا/  نعم :قال ؟يكتب حديث :سادسا/  ضعيف إال أنه يكتب حديثه :خامسا/  ليس حديثه بذاك :رابعا

 / ضعيف مثل عطاء بن السائب :تاسعا/  ضعيف احلديث عن طاووس فإذا مجع طاووس وغريه فالزيادة هو ضعيف :ثامنا/ 

 ]ليس به بأس عشر: الثاين/  عامة شيوخ ليث ال يعرفون احلادي عشر:. / أضعف من يزيد بن أيب زياد :عاشرا

 :ودراسة هذه االقوال من ناحيتني

 .معرفة مدلوهلا :والثانية .األوىل: صحتها

سئل ابن معني عن  :من تاريخ بن أيب خيثمة هكذا )١(هو يف كتاب أخبار املكيني قوله "ليس حديثه بذاك" فاألول:

 ليس حديثه بذاك. :ليث بن ايب سليم فقال

 ،نا عبد الرمحن :وإسناده أئمة )٢(و يف اجلرح والتعديل البن أيب حامته "ضعيف ،قوله "ليس حديثه بذاك والثاين:

 ،ليس حديثه بذاك :سألت حيىي بن معني عن حديث ليث بن أيب سليم فقال :قال ،أخربنا أبو بكر بن أيب خيثمة فيما كتب إيل

 ضعيف.

 .""ليس حديثه بذاك وقوله "ضعيف" أنزل يف املرتبة من قوله ،وهي عبارة مركبة من عبارتني يف اجلرح

وهو -وال حنملها على معناها اخلاص عند ابن معني ، )٣(هو يف تاريخ ابن معني رواية الدارمي قوله" ضعيف"والثالث: 

 اليت تدل على عدم إرادة هذا املعىن ومنها: ،وهي بقية عباراته يف الروايات االخرى عنه ،لوجود القرينة -أنه ضعيف جدا

 )٥(جزم به املزي  ،)٤(ضعيف إال أنه يكتب حديثه"قوله " −

 .)٦(وهو يف تاريخ ابن معني رواية ابن حمرز ،فقال نعم ؟بقوله يكتب حديثهوسؤاله  −

 )٧(وهو يف سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ""ليس بذاك القوي وقوله −

																																																													
)١/٣٢٠) (١( 
)٧/١٧٨) (٢( 
)١/١٥٨) (٣( 
 )٤/١٤) الضعفاء الكبري (٤(
)٢٤/٢٨٣) (٥( 
)١/٨٤) (٦( 
)١/٤٠٣) (٧( 



	١٥	

 جزم ßا املزي. خل"إ ...قوله " ضعيف عن طاوسوأما الثامن، وهو 

ال تشكل على و ،أكثر من شيخ همعجب ببعض شيوخه، وتضعيف مقيد تضعيف مقيدتضعيفان مقيدان، فهذه العبارة فيها 

 مجع ذاإ حديثه ضعف من ذكروقد قال ابن رجب يف شرح علل الترمذي عند  ،وهي كقول شعبة املتقدم ،بقةالعبارات السا

 ا.هـ .ضعفاً ازداد الشيوخ بني مجع إذا: وقال ليثاً، فضعف حيىي وأما ...أفردهم إذا ما دون الشيوخ

ح¾دÁثَن¾ا ابÂن¦ أَبِي عÜصÂم¾ةَ، ح¾دÁثَنا أَحÂم¾د¦  :ßذا االسناد )١(الكامل البن عدي فهو يف قوله " ضعيف مثل عطاء "والتاسع: 

 .: فذكرهبÂن¦ أَبِي ي¾حÂىي، قَالَ: س¾مÜعÂت¦ ي¾حÂىي بن م¾عÜني يقول

قف على . [ومل نبغداد وأنه حدث ßا ويكثر ابن عدي من الرواية عنه هو عبد الوهاب ذكره اخلطيب يف تاريخوابن أيب عصمة 

 مرتبته]

وقال ابن ع¾دÜي: له غري  قال إبراهيم بن أورمة: كذاب. :)٢(ال يف اللسانوأما أمحد بن أيب حيي فهو األمناطي أبوبكر البغدادي ق

 قلت: يروي عن أمحد بن حنبل وحنوه انتهى. حديث منكر عن الثقات.

 كالم ابن ع¾دÜي: وقد روى عن أمحد بن حنبل وحيىي بن معني تارخيا يف الرجال.وبقية 

 احملكي عنه ال عربة جبرح مل يصح سنده إىل اإلماموالضابط هنا أنه 

 .هو يف ¯ذيب الكمال جمزوما بهف )٣(قوله "أضعف من يزيد بن أيب زياد" ، وهوالعاشروأما القول 

ال اليت وقرائن األحو ،أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديلو الضابط هنا  ،هذا تضعيف نسيبو

 ،فيكون ذلك موردا للجمع بني األقوال ،اقتضت ورودها يف الراوي، ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني

 .وللترجيح بني الرواة

 :فنظرنا اىل ما قال يف يزيد ،ليث فقد تقدمبالنسبة ل ،حد منهمافننظر اىل ما قاله اإلمام يف كل وا

- ،äورِيäني: ال حيتج حبديثه قَال ع¾باس الدÜن م¾عÂحيىي ب Â٤(ع¾ن(. 

 .)٥(ع¾ن حيىي بÂن م¾عÜني: لَيÂس¾ بالقوي ،و¾قَال عثمان بÂن س¾عÜيد الدارمي -

																																																													
)٧/٢٣٣) (١( 
)١/٦٩١) (٢( 
 )٤/١٤)الضعفاء الكبري للعقيلي(٣/٢٩) العلل ومعرفة الرجال (٣(
 )٤/٥٩) تاريخ ابن معني رواية الدوري (٤(
 ) تاريخ ابن معني رواية الدارمي٥(



	١٦	

ن السائب؟ أميا أحب إليك هو أو عطاء ب و¾قَال أَب¦و ي¾عÂلَى املوصلي، ع¾نÂ ي¾حÂي¾ى بÂن م¾عÜني: ضعيف احلديث، فقيل لَه¦: -

  )١(وهذا يف ¯ذيب الكمال فقال: ما أقرßما.

  .)٢(»ال، ليس حبجة، ضعيف احلديث«قلت ليحىي: يزيد بن أيب زياد حجة؟ قال:  :يد قاليف سؤاالت ابن اجلنو -

قلت: هو ضعيف؟ قال:  ،»ال أدري«قلت ليحىي: يزيد بن أيب زياد ما اسم أبيه؟ قال:  :ويف موضع آخر منه قال -

 )٣(»نعم«

زيدا وعطاء ما وقد جعل يال سي ،أضعف منهلنسيب إىل ما قاله يف ليث بانفراد يتبني معىن كونه وجبمع هذا التضعيف ا

 واهللا أعلم متقاربني.

 جمزوما به. )٥(وهو يف ¯ذيب الكمال )٤("عامة شيوخ ليث ال يعرفون" :والقول احلادي عشر

ومسعت أَب¾ا د¾او¦د ي¾قُول: سألت ي¾حÂي¾ى ع¾نÂ لَيÂث، فقال: ليس به بأس، قال: ومسعت ي¾حÂي¾ى  :-أبو عبيد اآلجري-قال  :سياقهوهذا 

بل رمبا يصل به  ،فإنه يؤخذ على الراوي كثرة روايته عن اnاهيل ،وهذا تضعيف له انتهى. ي¾قُول: عامة شيوخ لَيÂث ال يعرفون.

 ذلك اىل حد أن يطلق عليه الكذب كما يف الضوابط.

قاله املعلمي من أن االمام حيكم على الراوي حبسب ما يبلغه من  مبا وميكن أن جنمع بني هذه العبارة والعبارات األخرى املتقدمة 

 .رأيه فيه رواياته مث قد يطلع على أشياء أخرى فيغري

 :ولنا على هذا ثالثة أدلة ،كان أوال" هذا شيوخ ليث ال يعرفونفيقال هنا إن قوله "عامة 

وأكثر أقواله والسؤالت االخرى ال  ،تأت هذه الرواية إال من هذه الطريق الوحيدة اليت هي سؤال أيب عبيد اآلجري مل -١

 .يذكر هذا

 . جند غري ابن معني رمحه اهللا جرحه ßذامل -٢

 .-كما تقدم يف الترمجة- ٧ الذين قيل فيهم جمهول ،من شيوخ ليث ياراو ٣٨ذكر املزي يف ¯ذيب الكمال  -٣

 .إذا فهذه القرائن ترجح ما تقدم عنه من القول على هذا واهللا أعلم

عىن اخلاص سواء محلناها على امل، ففيها توثيق لليث ،تعارض ما تقدم وهذه العبارة بقي قول ابن معني "ليس به بأس"

 على املعىن العام املشهور.أو  ،وهو أنه مبرتبة الثقة

																																																													
)٣٢/١٣٨) (١( 
)١/٤٨٨( )٢( 
)١/٤٩١( )٣( 
 )١/١٦٠سؤاالت اآلجري أليب داود( )٤(
)٢٤/٢٨٦( )٥( 



	١٧	

 ومن القرائن اليت يقدم ßا أحد أقوال اإلمام عند التعارض ،فهذا القول معارض لعامة أقوال حيي بن معني الدالة على تضعيفه له

ه ابن قلت: إمنا قال في :)١(سلة الضعيفة قال الشيخ األلباين يف السل ،ال سيما وهي توافق قول اجلمهور ،نقل األكثر عن اإلمام

معني: ال بأس به، كما يف " امليزان " و" التهذيب " وهذا يف رواية عنه، وإال فقد روى الثقات عنه تضعيفه، وهذا الذي ينبغي 

اعتماده، ألن سبب تضعيفه واضح وهو االختالط، وميكن اجلمع بني القولني بأنه أراد باألول أنه صدوق يف نفسه، يعين أنه ال 

 راد نقلهامل )ا.هـنايف ضعفه الناتج من شيء ال ميلكه، وهو االختالطيكذب عمدا، وهذا ال ي

 )٢٥٩ت ( اجلوزجاين -٤

 ]ليث بن أيب سليم يضعف حديثه ليس بثبت[فيه  قوله

 .)٢(يف الشجرة يف أحوال الرجال هذا قال

 .سنة صف ليث بأنه صاحبوقد و¦وهذه العبارة منه تؤيد القول بأن تشدده يف أهل الكوفة إمنا هو يف املتشيعة منهم ال سيما 

 واهللا أعلم

 )٢٧٧ت (أبو حامت  -٥

أحب إيل من يزيد بن أيب زياد كان أبرأ ساحة يكتب حديثه وهو ضعيف، فذكرت له قول جرير بن عبد  أوال:[أقواله فيه  

يل من ليث عن طاووس أحب إ ثالثا:/  ليث ال يشتغل به هو مضطرب احلديث ثانيا:/  فقال أقول كما قال جرير ،احلميد فيه

قلت أليس قد تكلم يف ليث؟ قال: ليث أشهر من سلمة وال نعلم روى عن سلمة إال ابن عيينة  سلمة بن وهرام عن طاووس،

وذكر شيئا من حديثه... مث قال: قال أيب وأبو زرعة:: ليث ال يشتغل  فإن ليث بن أيب سليم حيدث فيضطرب: رابعا:/  وزمعة

 ]مثل ذي كثري؛ هو مضطرب احلديثبه؛ يف حديثه 

 دراسة هذه األقوال:

  )٣(هو يف كتاب اجلرح والتعديل "اخل... أحب إيل من يزيدقوله "أوال: 

وقرائن  ،أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديل، وهو وتقدم الضابط فيه ،وهو تفضيل نسيب

لجمع بني فيكون ذلك موردا ل ،األحوال اليت اقتضت ورودها يف الراوي، ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني

 .وللترجيح بني الرواة ،األقوال

																																																													
)١/٦٢٨( )١( 
)١٤٩ )٢ 
 )١٧٩ـ٧/١٧٨( )٣(



	١٨	

ن ال خيرج ع لكن ،على منه يف املرتبةأهذا يكون ليث  فعلى .ليس بالقوي :ىل ما قاله يف يزيد هذا جنده قال فيهإوبالرجوع 

 .لقوله فيه "يكتب حديثه" كذلك ال خيرج ßذا عن حد االعتبار، و"هو ضعيفو"يكتب حديثه  :الضعف لقوله

وليث  ،ذكر املزي يف ترمجة يزيد هذا أنه كان من أئمة الشيعة الكبارفقد  :"كان أبرأ ساحة"معىن قوله يف هذه املفاضلة أما و

 .واهللا أعلم ،من هذه الناحيةيكون معىن قوله كان أبرأ ساحة  ، إذا:صاحب سنة

 :أقول كما قال جرير"وقوله "

 ،سألت جريرا عن ليث قال: ،إىل عثمان بن أيب شيبة بسنده ـ وجزم به املزي ـ )١(قول جرير هذا رواه ابن أيب حامت

ثرهم وكان ليث اك ،مث عطاء ،حسنهم استقامة يف احلديثأكان يزيد  :فقال ،ويزيد بن أيب زياد ،وعطاء بن السائب

 .ختليطا

 .درجة هذا التخليط يتفاوتون يفلكن  ،معىن هذا أÓم كلهم خمتلطونو

وأنه ألجل  ،هتضعيفه ل -كذلك-ويفسر لنا هذا  ،ويف جعل ليث أكثرهم ختليطا ،حامت وافق جريرا يف ترتيبهم على هذا وأبو

 .واهللا أعلم ،اختالطه

 الى يزيد، ومرة فضل يزيدع اة فضل ليثالنسيب، فمر السابقة بني التوثيق النسيب والتضعيفواإلمام أبو حامت قد مجع يف العبارة 

ذي قاله وهذا مثل ال ،فيحمل التوثيق على جانب العدالة واجلرح على جانب الضبط ،فيحمل كل منهما على جانب ،على ليث

 :لفقا ؟سئل أمحد عن جابر اجلعفي وليث بن أيب سليم :قال الفضل بن زياد":-)٢(كما يف املعرفة والتاريخ-اإلمام أمحد فيه 

وأما ليث فحديثه  ،كان له رأي سوء ،وإمنا ترك الناس حديث جابر لسوء رأيه ،وليث أحسنهما رأيا ،جابر أقوامها حديثا

 "وهو حسن الرأي ،مضطرب

 .البنه )٣(هو يف اجلرح والتعديل قوله "ليث ال يشتغل به هو مضطرب احلديث"ثانيا: 

وكما  ،هومن أسباب تضعيف فيكون هذا تفسريا لذاك ،وهنا قال "مضطرب احلديث" ،نالحظ أنه يف القول املتقدم قال "ضعيف"

 تقدم سبب ضعفه واضطرابه هو اختالطه.

  )٤(هو يف كتاب اجلرح والتعديل "... إخل ليث عن طاووس أحب إيل من سلمة بن وهرام عن طاووس" :قوله ثالثا:

																																																													
)٧/١٧٨( )١( 
)٢/١٦٤( )٢( 
)٧/١٧٩( )٣( 
)٧/١٧٩( )٤( 
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 . مام يف كل واحد على حدةننظر اىل أقوال اإل :كما تقدم والضابط يف هذا، وسوومقيد بطا ،نسيبوهذا تفضيل 

 .عرفنا قوله يف ليث مما تقدم

ويف موضع آخر نقل  ،وقوله يف سلمة بن وهرام هو الذي هنا يف قوله: وال نعلم روى عن سلمة إال ابن عيينة وزمعة

 .ابن أيب حامت عن أبيه ذكر غري هؤالء

 ،ليث خبالف ،وهو أن سلمة هذا الرواة عنه قليل ،ر سبب التفضيلكÜوذُ ،ولكن كما تراه هو تفضيل نسيب ومقيد بطاووس 

خالفة هذا مب "أليس قد تكلموا يف ليث؟" :مث إنه مل يعقب على قول ابنه ،والعربة يف أخذ حكمه على ليث هو أقواله األخرى

واهللا  ،وهذا املفهوم جاءت العبارات األخرى عنه مصرحة به ،قة على الكالم فيه وتضعيفهمما يفهم منه املواف ،القول وتعديله له

 .أعلم

قال أيب وأبو  :ال.. مث ق.وذكر شيئا من حديثه فإن ليث بن أيب سليم حيدث فيضطرب: :جميبا على ابنه قولهرابعا: 

 .كما تقدم يف العبارات قبله هو .ليث ال يشتغل به؛ يف حديثه مثل ذي كثري؛ هو مضطرب احلديث :زرعة:

 .)١(وهو يف العلل البن أيب حامت

 )٣٠٣ت (النسائي  -٦

 ]ال حيتج حبديثه ثانيا:/  ضعيف أوال:[فيه  عباراته

 )٢(ففي كتابه الضعفاء واملتروكون أما العبارة األوىل

 .)٣(فهي يف السنن الكربى له وأما الثانية

رويه يف السنن الكربى ذكر حديثا ي ي موضعفف بدليل عمل النسائي نفسه، .ولكن هذا التضعيف من النسائي ليس شديدا

 ليم.تابعه ليث بن أيب س :مث قال ،الْم¦غÜري¾ةُ و¾ه¦و¾ ابÂن¦ م¦سÂلÜمٍ الْخ¦ر¾اس¾انِيÐ، ع¾نÂ أَبِي الزäب¾يÂرِ، ع¾نÂ ج¾ابِرٍ... ذكره

 )٣٦٥ت (ابن حبان  -٧

																																																													
)١/٤١٤( )١( 
)١/٩٠( )٢( 
)٣/٣٣٥( )٣( 



	٢٠	

 ،يدÂرِي م¾ا حيدث بِهÜ ط فÜي آخر عمره ح¾تÁى كَانَ الو¾كَانَ من الْعباد و¾لَكÜن اخÂت¾لَ ...لَيÂث بن أيب سليم بن زنيم اللَّيÂثÜي« [ قوله فيه

ت¾ركه حيىي  ،طهخÂتÜالي ال ذَلÜك كَانَ مÜنÂه¦ فÜك، س¾انِيد و¾يرÂفَع الْم¾ر¾اسÜيل و¾ي¾أْتÜي ع¾ن الثِّقَات بِم¾ا لَيÂس¾ من أَح¾ادÜيثهمفَكَانَ يقلب اَأل

 ]محد بن ح¾نÂب¾ل و¾حيىي بن معÜنيالْقطَّان و¾ابÂن مهÂدي و¾أ

 :من نواحٍ يهوالكالم عل، )١(يف كتاب اnروحني هذاقال 

 :هي ،يستفاد من كالم ابن حبان أمور :الناحية األوىل

 .واالختالط طارئ عليه ،قبل االختالط حديثه مستقيم اأن ليث -١

 -س¾انِيد و¾يرÂفَع الْم¾ر¾اسÜيل و¾ي¾أْتÜي ع¾ن الثِّقَات بِم¾ا لَيÂس¾ من أَح¾ادÜيثهمَألوهو كونه يقلب ا-أن االضطراب الذي حصل له  -٢

 .كان يف حال اختالطه

 "أمحد بن ح¾نÂب¾ل و¾حيىي بن معÜني"حيىي الْقطَّان و¾ابÂن مهÂدي و¾ أن مجاعة من االئمة تركوه -٣

 :هيلعب العلماء تعق :الناحية الثانية

 .فهما اثنان ،والبخاري من قبل قد فرقا بينهما )٢(والعقيلي ،يف جعله ليث بن أيب سليم ليثيا -١

: واعلم أن ابن حبان ترجم عليه ليث بن أيب سليم بن زنيم الليثي، وتعقبه الشيخ زكي الدين )٣(قال الزيلعي يف نصب الراية

"، أيب سليم ليس هو ابن زنيم الليثي، فر«قهما إمام أهل احلديث البخاري يف "ترمجتنياملنذري يف "حاشيته" خبطه، فقال: ليث بن 

وكذلك ابن أيب حامت، والعقيلي، وابن عدي يف "كتبهم". وابن أيب سليم قرشي: موالهم، والليثي إمنا هو ابن زنيم، انتهى 

 كالمه. نقلته من خطه، واهللا أعلم.

تركه :يف ليث:  -يعين ابن اجلوزي -وقول املصنف  :)٤(قال ابن عبد اهلادي ،خلإ" وله "تركه حيي القطان و...و...يف ق -٢

فيه نظر، وإمنا أخذه من كالم ابن حبان، فإنه قال ذلك، وقد قال الفالس: كان  "ن معني وابن مهدي وأمحدالقطان واب

حيىي ال حيدث عن ليث بن أيب سليم، وال عن حجاج بن أرطأة، وكان عبد الرمحن حيدث عن سفيان وغريه عنهما. 

هللا بن أمحد بن بد اوقال معاوية بن صاحل عن حيىي بن معني: ليث بن أيب سليم ضعيف، إال أنه يكتب حديثه. وقال ع

 حنبل: مسعت أيب يقول: ليث بن أيب سليم مضطرب احلديث، ولكن حدث عنه الناس.

 :والبحث هنا يف أمور

																																																													
)٢/٢٣١( )١( 
 ) وقد حكاه عن البخاري٤/١٧انظر الضعفاء الكبري( )٢(
 ).٢/٣٣٤نصب الراية ( )٣(
 )٣/٣٤٨تنقيح التحقيق( )٤(
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 .وصالحيته يف الشواهد واملتابعات ،أن كونه اختلط ال خيرجه هذا عن حد االعتبار به )١

 .وما يعنيه من التضعيف ،وقد تقدم الكالم على هذا ،ترك حيي القطان له يصح )٢

 .ونسبته إىل بعض األئمة تركه ،ب ابن عبد اهلادي له يف إطالق الترك عليهتعقُّ )٣

 :ليملاي مطلقا، وذلك الراوي ترك منه يلزم فال) فالن تركه: (قوهلم وأماقال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف: " )٤

 .اجلرح توجب ال شبهة بسبب الراوي لذلك اإلمام ترك يكون أن الحتمال -أ

مث ذكر مثاال الستعمال الترك وإرادة  )١("املعروف االصطالحي الترك غري يف تستعمل قد العبارة هذه ألن -ب

 االكتفاء مبا كتبه الراوي عن شيخه.

 وليس فيه ما يدل على تركه له. ،أما ابن معني فقد تقدم ما قاله فيه

 يف أقوال املعتدلني. -إن شاء اهللا-فسيأيت يف دراسة أقواهلما  ،وأما ابن مهدي واالمام أمحد

 

 ئمة املعتدلنيالثاين: أقوال األ املبحث

 )١٦١ ت(سفيان الثوري  -١

 عدم تسميته له] ثانيا:روايته عنه /  أوال:[

وروايته عنه ثابتة يف  .روى عنه الثوريأن  ،)٣(لابن عدي يف الكام، و)٢(ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديلذكر  أوال:

 وغريه. )٤(جامع الترمذي

 ؟يعترب تعديال له ،وهل إذا روى العدل عن رجل ومساه

واهللا  ،أنه ال يعترب تعديال له :وقول اجلمهور، )٥(يف الضوابط العبد اللطيف الشيخ عبد العزيز هط القول فيس¾ب¾ ،املسألة فيها خالف

 .أعلم

																																																													
 )١٩٢) ضوابط اجلرح والتعديل (ص١(
 )٧/١٧٧اجلرح والتعديل البن أيب حامت( )٢(
 )٧/٢٣٨الكامل ( )٣(
)٣٦١٢( )٤( 
 )٥١(ص )٥(



	٢٢	

سألت وكيعا عن  :قال ،نا علي بن حممد الطنافسي ،حدثين أيب" فقال: ،عن وكيع )١(ويؤيد هذا هنا ما رواه ابن أيب حامت

 .املزي يف ¯ذيب الكمالبه جزم وقد  ".ليثا يكان سفيان ال يسم !ليث !ليث :فقال ،حديث ليث بن أيب سليم

حني من وي اnر: مذهب سفيان بن سعيد أن يكن«)٢(قال احلاكم ،دليل على ضعفه عنده "فقوله "كان سفيان ال يسمي ليثا

 .وسفيان ال يكاد يكين رجال إال وفيه ضعف :قال أبو عبد الكرمي :)٣(وقال احلافظ يف التهذيب ا.هـ. احملدثني إذا روى عنهم

 )١٩٧ت ( عبد الرمحن بن مهدي -٢

 عنديسنهم حاال حأن السائب ويزيد بن اىب زياد ليث ليث بن اىب سليم وعطاء ب ثانيا:روايته حديثه /  أوال:[فيه  ما روي عنه

 ]له تركه ثالثا:/ 

ما مسعت ي¾حÂىي بن  :ابن املثىنقال  :-وهو يف ¯ذيب الكمال جمزوما به- )٤( يف اجلرح والتعديل :حديثهأوال: روايته 

 ومسعت ع¾بد الرمحن حيدث عن سفيان عنهما. ،س¾عÜيد حيدث عن لَيÂث بن أبِي س¦لَيم، والَ عن حجاج بن أَبِي أرطاة

اجلرح  هو يف "حسنهم حاال عنديأليث بن اىب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن اىب زياد ليث  ثانيا: قوله "

 .يف ¯ذيب الكمال وجزم به املزي ،البن ايب حامت )٥(والتعديل

ل اليت اقتضت وقرائن األحوا ،أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديل وهذا توثيق نسيب والضابط فيه

وللترجيح  ،فيكون ذلك موردا للجمع بني األقوال ،ورودها يف الراوي، ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني

 فî" يوحي بضع، إال أن قوله "أحسنهم حاال عنديلكننا مل جند يف ترمجة عطاء ويزيد كالما البن مهدي سوى هذا بني الرواة

 .فيه

ابÂن ت¾ركه حيىي الْقطَّان و¾ ...لَيÂث بن أيب سليم بن زنيم اللَّيÂثÜي« : )٦(يف كتاب اnروحنيقال ابن حبان  تركه له:ثالثا: 

 ].محد بن ح¾نÂب¾ل و¾حيىي بن معÜنيمهÂدي و¾أ

 .عطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد حيث إنه روى عنه، وفضله على ،يرد ما قاله ابن حبان لكن ما تقدم عن ابن مهدي

 )٢٣٠ ت(ابن سعد  -٣

																																																													
 )٧/١٧٨اجلرح والتعديل ( )١(
 )١/٨٨سؤاالت السجزي ( )٢(
)٧/٨٧( )٣( 
)٧/١٧٨() ٤( 
)٦/٣٣٣( )٥( 
)٢/٢٣١( )٦( 
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كان رجال صاحلا، إال أنه ضعيف احلديث، يقال: إنه كان يسأل عطاء، وطاوسا عن شيء فيختلفون فيه، فريويه [فيه  قوله

 ]باتفاقهم من غري تعمد لذلك

 .)١(يف ترمجة ليث ،يف كتابه الطبقات هقال

 :وهذا الكالم فيه تعديل وجتريح

ابع وسبق الكالم على ذلك يف املبحث الس ،العدالةجانب  وهو تعديل يف ،"كان رجال صاحلا قوله " يفالتعديل فأما ف −

 من الفصل األول.

ا يقال: إنه كان يسأل عطاء، وطاوسمث ذكر دليال على ضعفه بقوله " ،"ح ففي قوله "إال أنه ضعيف احلديثوأما اجلر −

 وهذا ما أنكره عليه شعبة وابن معني كما تقدم.. "باتفاقهم من غري تعمد لذلكعن شيء فيختلفون فيه، فريويه 

 )٢٤١ ت(أمحد بن حنبل  -٤

 أشياء يرفع ليث كان ثه،حبدي فرحي¦ ال ليث :ثالثا/  ليث ال يفرح حبديثه ثانيا:/  بذاك هو ليس أوال:[ األقوال اليت نقلت عنه فيه

يك أو يزيد بن أيب زياد أحب إل :خامسا/  ليث ليس بالقوي، حنظلة أوثق من ليث :رابعا/  ضعفوه فلذلك غريه، يرفعها ال

 نع أمسع وأنا أيب سئل :سادسا/  ليث، هو ابن أيب سليم؟ قال أمحد: يزيد عنه اختالف، مرة طاووس، مرة مقسم، مرة جماهد

: فقال السائب؟ بن اءعط: له قيل بعض، من بعضهم أقرب ما: فقال زياد، أيب بن ويزيد سليم أيب بن وليثثُو¾يÂر بن أيب فَاخÜت¾ة 

أقول  :اثامن/  أيث جدا كثري اخلطدضعيف احل :سابعا/  هؤالء دون هو: فقال ؟-األعور يعين- ومسلم: قال قدميا، منه مسع من

 وليث اجلعفي جابر عن سئل عاشرا:/  ولكن حدث الناس عنه ،ىب سليم مضطرب احلديثأليث بن  :تاسعا/  كما قال جرير

 وأما ء،سو رأي له كان رأيه، لسوء جابر حديث الناس ترك وإمنا رأيا، أحسنهما وليث حديثا أقوامها جابر: فقال سليم أيب بن

 عن وسئل احلديث، صاحل عندي وهو حديثا، أقواهم حجاج: قال احلجاج؟: قيل الرأي، حسن وهو مضطرب، فحديثه ليث

 وÓم،د هو: قال سليم؟ أيب بن فليث: جعفر أبو له فقال أخربك، ما أدري ال: قال مث فأطرق إليك، أحب أيهما وحجاج جابر

 ]مضطرب أنه إال

 :دراسة هذه األقوال

 )٢(وذيهو يف العلل ومعرفة الرجال رواية املرä ،"قوله "ليس هو بذاكاألول: 

																																																													
)٣٤٩/ ٦( )١( 
)١/٧٠( )٢( 
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وهو كذلك  ،عن أمحد بن حنبل ،يرويه البخاري ،)١(هو يف علل الترمذي الكبري "قوله "ليث ال يفرح حبديثه والثاين:

 .)٢(يف مسند ابن اجلعد

 ي�فرح ال ليث" ، عن اإلمام البخاري، عن اإلمام أمحد أنه قال)٣(هسنن ذكره الترمذي يف، وأوضح منها ما تضعيف له اوهذ

 يفرح حبديثه. ففي هذا النقل بني ملاذا ال "ضعفوه فلذلك غريه، يرفعها ال أشياء يرفع ليث كان حبديثه،

موسوعة ( كما ذكر يف .ئ االثرمسؤاالت ابن هان، فهذا يف وثق من ليث"أحنظلة  ،ليس بالقويليث قوله ": الرابعو

 .ومل جنده يف املطبوع من السؤاالت ،)أقوال االمام أمحد يف الرواة

 .وتفضيل حلنظلة عليه ،مث إنه تليني لرواية ليث

أحب إليك أو ليث، هو ابن أيب سليم؟ قال أمحد: يزيد عنه اختالف، مرة يزيد بن أيب زياد قوله ": اخلامسو

 )٤(هو يف سؤاالت أيب داودف ،"طاووس، مرة مقسم، مرة جماهد

 بذاك. حديثه ليس :قالأيضا  وفيه : مل يكن باحلافظ.)٥(ويزيد هذا قال فيه كما يف ¯ذيب الكمال

 زياد، أيب بن يزيدو سليم أيب بن وليثثُو�ي ر بن أيب فَاخ�ت�ة  عن أمسع وأنا أيب سئل" :ابنه عبد اهللا قول :السادسو

 ؟-راألعو يعين- ومسلم: قال قدميا، منه مسع من: فقال السائب؟ بن عطاء: له قيل بعض، من بعضهم أقرب ما: فقال

 .)٦(يف العللهذا ذكره عبد اهللا بن اإلمام أمحد  ،هؤالء" دون هو: فقال

وال اليت وقرائن األح أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديلوالضابط فيه  ،وهو تضعيف نسيب

فيكون ذلك موردا للجمع بني األقوال  ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني ،اقتضت ورودها يف الراوي

 وللترجيح بني الرواة

 .)٧(فضع«ي¦ بÂن أَيب سليم، ويزيد بÂن أَيب زياد، وكان هو دون ثوير، وليث :ومسلم األعور هذا قال فيه −

ن أركان ركن م :وبعضهم قال فيه ،متروك :وبعضهم قال فيه ،وجدنا أن االئمة على تضعيفه ةوثوير بن أيب فاخت −

 .وتقدم كالمه يف يزيد ،الكذب

																																																													
)١/٢٩٣( )١( 
)١/١٦٠( )٢( 
)٥/١١٣( )٣( 
)١/٢٩٤( )٤( 
)٣٢/١٣٨( )٥( 
)٣/٥٠( )٦( 
 )٢/٤٧٥انظر العلل ومعرفة الرجال( )٧(
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حدثنا  :، ساقه بإسناده، فقالالبن حبان )١(يف كتاب اnروحني ذاه ،"ضعيف احلديث جدا كثري اخلطأ" قوله :السابع

 .فذكره ... سألت أمحد بن حنبل :قال ،حدثنا جعفر بن أبان احلافظ :قال ،مكحول

 وإسناد هذا القول، فيه:

 .كان متيقظا حيفظ :)٢(قال ابن حبان يف الثقات ،هو جعفر بن حممد بن أبان ،جعفر بن أبان −

 .: وكان ثقة من أئمة احلديث)٣(وقال الذهيب يف السري ،أكثر عنه يف كتابه الثقات ،هو من شيوخ ابن حبان ،ومكحول −

قدم على هذا حبديثه، فت تفيد أنه يعترب، لكن أكثر الروايات عنه خيرج ليثا عن حد االعتبار ،وهو كما ترى تضعيف شديد

 األئمة اآلخرين، واهللا أعلم.  خاصة وهي موافقة ألقوال، القول

 )٤( .تركه أمحد بن حنبل :يف ليث قوله اعتمد على هذا يفولعل ابن حبان رمحه اهللا  •

إذا  :قال ؟من الذي يترك حديثه :قيل لشعبة :وقال ابن مهدي :بقوله )٥( ذكره احلافظ يف مقدمة لسان امليزان ما ويوضح هذا

 ،ثهوإذا ا¯م بالكذب طرح حدي ،الغلط طرح حديثهوإذا أكثر  ،روى عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون فأكثر طرح حديثه

 واما غري ذلك فارو عنه. ،وإذا روى حديثا غلطا جمتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه

، هذا القول ذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري، عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد، عن )٦(أقول كما قال جرير :قوله: الثامن

 املزي.أبيه. وجزم به 

 بن ثمانع مسعت: قال أمحد بن اهللا عبد -العقيلي هو القائل- حدثنا :وهو ذا هو ،قول جرير هذا تقدم يف ذكر أقوال أيب حامتو

 يف تقامةاس أحسنهم يزيد كان: فقال زياد، أيب بن يزيد وعن السائب، بن عطاء وعن ليث، عن جريرا، سألت: قال شيبة أيب

 .جرير قال كما أقول: فقال هذا، عن أيب وسألت: قال ختليطا، أكثر ليث وكان عطاء، مث احلديث،

البن أيب  )٧(هو يف اجلرح والتعديل "ولكن حدث الناس عنه ،ىب سليم مضطرب احلديثأليث بن " قوله :التاسع

 .عن أبيه ،يرويه عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد ،حامت

أال  ،وهو وإن كان حكما نسبيا ،)٨(فهو يف املعرفة والتاريخ للفسوي ،خلإ "... وسئل عن جابر اجلعفي"قوله  العاشر:

 .واهللا أعلم ،أنه كمثل كالمه السابق

																																																													
)٢/٢٣٢( )١( 
)٨/١٦٣( )٢( 
)١٥/٣٤( )٣( 
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 )٤/١٤الضعفاء الكبري ( )٦(
)٧/١٧٨( )٧( 
)٢/١٦٤( )٨( 
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 )٢٥٦ (ت حممد بن إمساعيل البخاري -٥

ليم صدوق ليث بن أيب س ثالثا:/  ليث صدوق ثانيا:/  ليث بن أيب سليم صدوق ورمبا يهم يف الشيء أوال:[فيه  ما روي عنه

 ]إال أنه يغلط

 يف العلل الكبري. )٣(والثالثة )٢(، والثانية)١(نقلها عنه الترمذي، فاألوىل ذكرها يف سننه هذه العبارات الثالث

جلمع بني القولني وميكن ا :بق "ال بأس به"قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الضعيفة بعد كالمه على قول ابن معني السا

 ،بأنه أراد باألول أنه صدوق يف نفسه، يعين أنه ال يكذب عمدا، وهذا ال ينايف ضعفه الناتج من شيء ال ميلكه، وهو االختالط

. وهوحن ،وهذا ما أشار إليه البخاري حني قال فيه: صدوق، يهم، ومثله قول يعقوب بن شيبة: هو صدوق، ضعيف احلديث

 ا.هـ

وتابعه  ،ةرمال تنتقب احمل :وقال مالك عن نافع عن ابن عمر البخاري علق عن ليث يف الصحيح متابعة لإلمام مالك فقال: فائدة:

 .ليث بن أيب سليم

 )٢٦٢ت ( بن احلجاج مسلم -٦

 اإلخراج له متابعة] ثانيا:/  العلم وتعاطي والصدق الستر اسمجعلُه ممن يشمله  أوال:[فيه  ما روي عنه

 يف يقع أخبارا أتبعناها الناس، من الصنف هذا أخبار تقصينا حنن فإذا :)٤( مقدمة الصحيح فقد قال يف األول:فأما 

 اسم فإن م،دوÓ وصفنا فيما كانوا وإن أÓم على قبلهم، املقدم كالصنف واإلتقان، باحلفظ باملوصوف ليس من بعض أسانيدها

 اآلثار، محال نم وأضراßم سليم، أيب بن وليث زياد، أيب بن ويزيد السائب، بن كعطاء ،يشملهم العلم وتعاطي والصدق الستر

 .األخبار ونقال

 اين. مقرونا بأيب إسحاق الشيب ]يف كتاب اللباس والزينة[رمحه اهللا قد أخرج حديثه يف صحيحه فإنه  وأما الثاين:

أÂم تتفاوت درجاÁم يف الضبط وغريه مع حصول  ،والضابط فيمن أخرج هلم الشيخان أو أحدمها متابعة واستشهادا واعتبارا

ال يقبل ف -أي التعديل الضمين-م طعن مقابل لتعديل هذا اإلمام اسم الصدق هلم وحينئذ إذا وجد لغري اإلمام يف أحد منه

احلاملة األسباب  ألن ؛إال مبني السبب مفسرا بقادح يقدح يف عدالة هذا الراوي ويف ضبطه مطلقا أو يف ضبطه خلرب بعينه

 . اهـلألئمة على اجلرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما ال يقدح

																																																													
)٥/١١٣( )١( 
)١/٢٩٣( )٢( 
)١/٣٩٠( )٣( 
)١/٥( )٤( 
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 ار.، لكنه يبقى يف مرتبة االعتبفهو مقدم عليه ،رح مفسرا مبا جيرحئمة له جهذا التوثيق الضمين جرح األ وهنا قد قابل

 )٢٦٤ت (أبو زرعة الرازي  -٧

 ثالثا:/  )١(لني احلديث ال تقوم به احلجة عند أهل العلم باحلديث ثانيا:/  ال يشتغل به هو مضطرب احلديث أوال:[أقواله فيه 

 ])٢(ل عن واصل بن السائب الرقاشي فقال: ضعيف احلديث، مثل أشعث بن سوار، وليث بن أيب سليم وأشباههمئس

العبارة  السائل يف، وهو يف كتاب اجلرح والتعديل عبد الرمحن بن أيب حامتعنه قد ذكرها  عبارات كلها هذه الثالثة

 الثالثة.

 .)٣(جعل الليث مثل واصل وأشعث بن سوار، وأشعث بن سوار هذا قال فيه أبوزرعة: "لني" ويف العبارة الثالثة:

 واهللا أعلم ،ومعىن هذا أÓم متقاربون يف الضعف

 )٣٦٥ت(ابن عدي  -٨

ه الناس، ومع الضعف الذي في والثوري، وغريمها من ثقاتة، يÂر م¾ا ذكرت، وقد روى عنه شعبله أحاديث صاحلة غَ[فيه  قوله

 ]يكتب حديثه

 .وأحاديث أنكرت عليه ،والكالم فيه ،بعد ذكره لترمجة ليث ،)٤(يف الكامل هقال

 وأما رواية شعبة والثوري عنه، فقد تقدم الكالم عليه يف موضعه

 )٣٨٥ت(الدارقطين  -٩

د اختلف وق ثانيا:/  أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاووس وجماهد حسب :مث قالخرج حديثه، صاحب سنة ي¦ أوال:[ فيه أقواله

 خامسا:/  افظليث بن أيب سليم ليس حب رابعا:/  وليث مضطرب احلديث ثالثا:/  وليث ليس بقويفيه على ليث بن أيب سليم 

 ]ليث سيء احلفظ سادسا:/  وجابر وليث ضعيفان

ؤاالت يف س "أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاووس وجماهد حسب :مث قال خرج حديثه،صاحب سنة ي�قوله" أوال: 

 .رواية الكرجي ،له )٥(الربقاين

																																																													
)٧/١٧٩( )١( 
)٩/٣١( )٢( 
 )٢/٢٧٢اجلرح والتعديل ( )٣(
)٧/٢٣٨( )٤( 
)١/٥٨( )٥( 
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 كتابه يف الكالم على حديث بعدذكره  "وليث ليس بقويوقد اختلف فيه على ليث بن أيب سليم ثانيا: قوله "

 .)١(العلل

 .)٢( هو يف العلل أيضا "وليث مضطرب احلديثقوله: " ثالثا:

 .بعد ذكر حديث من طريق ليث )٣(يف كتابه السنن ذكره "ليث بن أيب سليم ليس حبافظرابعا: قوله "

 .)٤(هو يف السنن أيضا "وجابر وليث ضعيفان خامسا: قوله "

 )٥( هو يف السنن أيضا "ليث سيء احلفظسادسا: قوله "

 

 املبحث الثالث: أقوال االئمة املوصوفني بالتساهل

 )٢٦١ت ( ـ العجلي١

 ]ال بأس به، ومرة قال: جائز احلديث[ فيه قوله

 .بترتيب اهليثمي )٦(الثقات هذا القول يف كتاب

هنا يف و ،ومن نواحي تساهله أنه يعطي الراوي مرتبة أعلى من اليت يستحقها ،متساهل -كما ذكر العالمة املعلمي-والعجلي 

 "بأس بهال "ن العجلي وثقه بقوله أونالحظ  ،على تضعيفه ئمةليث األ

نظر هل وافقهم أحد من االئمة اآلخرين على ذلك فإن وافقهم إذا جاء التوثيق من املتساهلني فإنه ي� لكن الضابط هنا أنه

 مام البخاريقد وافقه غريه كما مر من كالم اإلوهنا  .ن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلم لهإو ،خذ بقوهلمأحد أُ

 .وكما سيأيت

 

 )٣٨٥ت (ـ ابن شاهني ٢

																																																													
)١٢/٢١( )١( 
)١١٧/ ١٣( )٢( 
)١/١١١( )٣( 
)٢/١٢٢( )٤( 
)١/١١٤( )٥( 
)١/٣٩٩( )٦( 



	٢٩	

وكالم أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني يف ليث متقارب، مل يطلقا عليه الكذب، بل مدحه أمحد بن حنبل ووثقه [ قوله فيه

حدث عنه الناس، وقد وثقه عثمان بن أيب شيبة، وهو به أعلم من غريه، ألنه من بلده، ولكن الكل أطلق عليه  :[بقوله]

 ]االضطراب

بل اكتفى بنقل  ،ءومل حيكم عليه بشي، )تاريخ أمساء الضعفاء واملتروكنيو ،اريخ أمساء الثقاتت(: ليثا يف كتابيهذكر ابن شاهني 

 .وعثمان بن أيب شيبة ،وابن معني ،مام أمحدكالم اإل

، وحيىي بن الم أمحد بن حنبلوك :مث قال ،ذكره وذكر الكالم الذي أورده يف الكتابني السابقني ،لكنه يف كتابه املختلف فيهم

مان بن حدث عنه الناس، وقد وثقه عث :معني يف ليث متقارب، مل يطلقا عليه الكذب، بل مدحه أمحد بن حنبل ووثقه [بقوله]

 )١( أيب شيبة، وهو به أعلم من غريه، ألنه من بلده، ولكن الكل أطلق عليه االضطراب.

 )٤٠٥ت ( حلاكم أبو عبد اهللاـ ا٣

 ]جممع على سوء حفظه ثانيا:/  ذكره له يف الشواهد ال يف األصول أوال:[ فيه أقواله

 .إمنا ذكرت عمر بن أيب سلمة وليث بن أيب سليم يف الشواهد ال يف األصول :)٢(قال يف املستدرك أوال:

 .سليم أيب بن ليث راويه ألن تركته وإمنا )٣(يف كالمه على حديث أيضا قال ويف املستدرك

  .)٤(احلافظ ابن حجر يف التهذيب ه عنهنقل "جممع على سوء حفظهقوله "ثانيا: 

 

 املبحث الرابع: أقوال ألئمة آخرين

 )١٣١ت (أيوب السختياين  -١

 [وصفه بالثقل]

 ،بكر اأب يا: أليوب قلت: يقول سفيان مسعت: قال ،احلميدي حدثنا موسى، بن بِشÂر حدثنا :)٥(الضعفاء الكبري يف لعقيليقال ا

 .وتركته فذهبت ليمس أيب بن وليث أمية، أبو الكرمي عبد ثقيلني، بني فرأيته منه ألمسع أتيته: قال س؟وطاو عن تكتب مل لك ما

 )٦(وهذه الرواية جزم ßا املزي

																																																													
 )٦٥ص ( )١(
)٤/١١٥( )٢( 
)١/١٣١( )٣( 
)٨/٤٦٨( )٤( 
)٤/١٤( )٥( 
 ) لكن فيها: مالك مل تكثر؟١٨/٢٦٣( )٦(



	٣٠	

 )١٨٨ت ( جرير بن عبد احلميد -٢

كان استقامة يف احلديث، مث عطاء، وليث، وعن عطاء بن السائب، وعن يزيد بن أيب زياد، فقال: كان يزيد أحسنهم [سئل عن 

 ]ليث أكثر ختليطا

ىل عثمان بن أيب شيبة قال: سألت جريرا، عن ليث، وعن عطاء بن إ -وهو صحيح-بن أيب حامت بسنده ال )١(يف اجلرح والتعديل

 .ختليطاالسائب، وعن يزيد بن أيب زياد، فقال: كان يزيد أحسنهم استقامة يف احلديث، مث عطاء، وكان ليث أكثر 

 .-كما تقدم–وقد قال مثل قول جرير هذا اإلمام أمحد بن حنبل، وأبو حامت الرازي 

 )١٩١ أو ١٨٧ ت(عيسى بن يونس بن أيب اسحاق السبيعي  -٣

 [ذكر شدة ختليطه]

قال: قد  م؟قلنا لعيسى بن يونس: مل مل تسمع من ليث بÂن أَيب سلي :عن مؤمل بن الفضل قال ،)٢(ال جمزوما بهيف ¯ذيب الكم

 .رأيته وكان قد اختلط، وكان يصعد املنارة ارتفاع النهار فيؤذن

 )١٩٢ت (عبداهللا بن إدريس األودي  -٤

 [ذكر شيء من سوء حفظه]

 .همن أمسع مل ما منه مسعت إال سليم أيب بن ليث إىل جلست ما :عن عبد اهللا بن إدريس قال )٣(يف ¯ذيب الكمال جمزوما به

 )١٩٧ أو ١٩٦ت (وكيع بن اجلراح  -٥

 [تكرار امسه تضعيفا له]

: قالف سليم، أيب بن ليث حديث من حديث عن وكيعا سألت :قال علي بن حممد الطنافسي ،جمزوما به )٤(يف ¯ذيب الكمال

 .ليثا يسمي ال سفيان كان! ليث! ليث

 .روى عنهم إذاواملراد ما تقدم ذكره عند الكالم عن أقوال سفيان الثوري، من أنه يكين الضعفاء 

 )١٩٨ت ( ابن عيينة -٦

																																																													
)٧/١٧٨( )١( 
)٢٤/٢٨٥( )٢( 
)٢٤/٢٨٥( )٣( 
)٢٤/٨٤( )٤( 



	٣١	

 ]ال حيمد حفظ ليث بن أيب سليمكان  ثانيا:/  إنكاره حلديث رواه ليث أوال:[ فيه أقواله

قلت لسفيان إن ليثا روى عن طلحة بن  :قال علي بن املديين :-وجزم به املزي- )١(يف الضعفاء الكبري للعقيلي أوال:

مصرف، عن أبيه، عن جده، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ، فأنكر ذلك سفيان وعجب منه أن يكون جد طلحة لقي 

 .النيب صلى اهللا عليه وسلم

ينة كان ابن عي :يقول -يعين القطيعي-أبا معمر مسعت  :: مسعت أيب يقول)٢(اجلرح والتعديل يف ابن أيب حامتقال  ثانيا:

 .ال حيمد حفظ ليث بن أيب سليم

 )٢٠٤ ت(الشافعي  -٧

 قوله فيه [ليس حبافظ]

 .حبافظ ليس رواه الذي وأن ،منقطع أنه: أحدمها وجهني؛ من مسعود ابن عن بثابت ليس هذا أن تزعم أنك مع :األم قال يف

)٣( 

 العلم أهل عند وهو سليم، أيب بن ليث ورواه منقطع، فهو مسعود، ابن يلق مل جماهدا ألن ذلك، قال وإمناقال البيهقي: 

 )٤( .اخلطأ كثري حافظ غري باحلديث

 )٢٢٦أو  ٢٢٣ت (صدقة بن الفضل  -٩

 ]هو أضعف العاملنيقوله فيه [

عف) هو (أض :خي قول صدقة بن الفضل يف ليث بن أيب سليملْعن كتاب معرفة الرجال للب¾ )٥(قن يف البدر املنرينقل ابن امللِّ

 .العاملني

 )٢٣٩ ت(عثمان بن أيب شيبة  -١٠

 ]حبجة وليس صدوق ثقةقوله فيه [

																																																													
)٤/١٤( )١( 
)٧/١٧٨( )٢( 
)٣١/ ٢( )٣( 
 )٦٩/  ٦( واآلثار السنن معرفة )٤(
)٢/١٠٤( )٥( 



	٣٢	

 ليسو صدوق ثقة ،سليم أيب بن ليث قال: أنهن أيب شيبة عثمان ب عننقل  ،البن شاهني )١(يف تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني

  .حبجة

 )٢٦٢ت (يعقوب بن شيبة السدوسي  -١١

 ]احلديثصدوق ضعيف قوله فيه [

 .صدوق ضعيف احلديث :أنه قال يف ليث )٢(قن عنه يف البدر املنرينقل ابن امللِّ

 .)٣(ونقل هذا عنه أيضا احلافظ ابن حجر يف ¯ذيب التهذيب

 حتديداً أكثر ريناملتأخ عند وهو ،املتأخرين عند منه مشوالً أكثر املتقدمني األئمة من التوثيق إطالق يرِد� أنه قدوالضابط هنا: 

 .الراوي لدرجة

 مطلق يف املتقدمني ندع يشتركون من بني الترجيح يف والتعديل اجلرح ألفاظ ملراتب املتأخرين تصنيف من ي�ستفاد ولذلك

 .التضعيف مطلق يف أو القبول

 )٢٩٢ ت(البزار  -١٢

 أحد العباد إال أنه كان (قد) أصابه اختالطهو  ثانيا:/  حديثه واحتملوا الكوفة أهل عنه وروى ،متعبد كويف أوال:[ فيه أقواله

 ]فاضطرب يف حديثه، وإمنا تكلم فيه أهل العلم ßذا، وإال فال نعلم أحدا ترك حديثه

 

 واحتملوا الكوفة أهل عنه وروى ،متعبد كويف سليم أيب بن وليث :قال ،)٤(مسندهفقد ذكره يف  أما القول األول:

 .حديثه

إال أنه كان (قد) أصابه اختالط  ،هو أحد العباد عن البزار قال: )٥(نقله ابن امللقن يف البدر املنري فقد وأما الثاين:

 فاضطرب يف حديثه، وإمنا تكلم فيه أهل العلم ßذا، وإال فال نعلم أحدا ترك حديثه.

 )٣٠٧ت (الساجي  -١٣

																																																													
 ) وهو كذلك يف كتابيه تاريخ امساء الثقات،واملختلف فيهم١/١٦٢( )١(
)٢/١٠٤( )٢( 
)٨/٤٦٨( )٣( 
)١١/١٤٣( )٤( 
)٢/١٠٤( )٥( 



	٣٣	

ذي كان أبو داود ال يدخل حديثه يف كتاب السنن ال ثانيا:/  الغلط كثري احلفظ سيئ كان ضعف، فيه صدوق أوال:[ فيه أقواله

 ]ضعفه

ابن  ، ونقله كذلك)١(بن امللقن يف البدر املنريا ه عنهنقل، الغلط" كثري احلفظ سيئ كان ضعف، فيه صدوقأوال: قوله"

 ." يف آخر كالم الساجيكان حيىي القطان بآخره ال حيدث عنه" بزيادة: )٢(يف التهذيب حجر

، كذا يف املطبوع من ¯ذيب التهذيب، "كان أبو داود ال يدخل حديثه يف كتاب السنن الذي ضعفهقوله "ثانيا: 

 )٣( .يثه فيه موجوددمث تعقبه احلافظ بأن ح، الصواب "صنفه"ولعل 

 

 املبحث اخلامس: أقوال االئمة املتأخرين

 )٣١١ابن خزمية (ت  -١

 [ولسنا حنتج بروايته] قوله فيه

 )٤(.سليم أيب بن ليث برواية جäحنت¾ ولسنا: صحيحهيف ابن خزمية قال 

 )٣٧٨احلاكم أبو أمحد (ت  -٢

 ]عندهمقوله فيه [ليس بالقوي 

 )٥(نقل عنه احلافظ ابن حجر يف ¯ذيب التهذيب أنه قال يف ليث: ليس بالقوي عندهم.

 )٤٥٨البيهقي (ت  -٣

ه أهل العلم ضعف :خامساكثري اخلطأ /  غري حافظ :رابعا/  : غري قويثالثا/ به  حيتج ال: ثانيا : ضعيف /أوالأقواله فيه [

 يقبل روايته يف املتابعات]أنه  :سادساباحلديث / 

 .ضعيف سليم أيب بن ليث أن إال: ، قالله )٦(يف السنن الكربىهو  فاألول: قوله "ضعيف"

 أيب بن ليث وكذلك به، حيتج ال األعور احلارث: له، قال )٧(هو أيضا يف السنن الكربى والثاين: قوله "ال حيتج به"

 .سليم
																																																													

)٢/١٠٤( )١( 
)٨/٤٦٨( )٢( 
)٤٦٨/ ٨( )٣( 
 )٢/٧٣خزمية (صحيح ابن ) ٤(
 )٤٦٥/ ٨¯ذيب التهذيب () ٥(
)١٧٥/ ١( )٦( 
)١٧٣/ ٢( )٧( 



	٣٤	

 .أعلم واهللا قوي، غري وليث :، قال)١(يف معرفة السنن واآلثار هو والثالث: قوله "غري قوي"

 أهل عند وهو سليم، أيب بن ليث ورواه :)٢(يف معرفة السنن واآلثارهو أيضا  والرابع: قوله "غري حافظ كثري اخلطأ"

 .اخلطأ كثري حافظ غري باحلديث العلم

 .)٣(هو يف السنن الكربى "ضعفه أهل العلم باحلديثواخلامس: قوله "

 حديث من متابعا له وجدت قد أين إال إ :)٤(القراءة خلف اإلماميف  كما قال ايته يف املتابعاتويقبل رأنه : والسادس

 .ليث برواية أحتج ال كنت وإن سليم، أيب بن ليث

 )٥٠٧القيسراين (ت ابن  -٤

 ضعيف احلديث جدا]: ثانيا : ضعيف /أوال[ أقواله فيه

وحيىي  ،بلوأمحد بن حن ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وليث ضعيف، تركه حيىي بن سعيد  تذكرة احلفاظ، قال:يف فاألول:

 )٥(بن معني.

ىي  القطان وعبد الرمحن وأمحد وحيوليث هذا ضعيف احلديث جدا، تركه حيىي: يف تذكرة احلفاظ أيضا، قال والثاين:

 )٦(بن معني. 

كتاب  يفقد اعتمد يف قوله على كالم ابن حبان، حيث قال  أنهوسياقه ملن ترك ليثا، م ابن القسرياين ويتضح من كال

 .معني بن وحيىي ،حنبل بن وأمحد ،مهدي وابن ،القطان حيىي تركه :)٧(اnروحني

 )٥٨١عبد احلق اإلشبيلي (ت  -٥

 : ضعيف عند أهل احلديث]ثانيا : ضعيف /أوالأقواله فيه [

 )٨(وهو ضعيف. ،ى بعد ذكر حديث: ومل يتابع ليث على هذاقال يف األحكام الوسطفقد  فأما األول:

م، رجه من حديث ليث بن أيب سلي: وكال احلديثني خمن كتابه األحكام الوسطى يف موضع آخرفقد قال  :وأما الثاين

 )٩(وهو ضعيف عند أهل احلديث. 

																																																													
)٣١٩/ ٩( )١( 
)٦٩/ ٦( )٢( 
)١٨١/ ٤( )٣( 
)١٨٦/  ١( )٤( 
 )١١٩/  ١تذكرة احلفاظ البن القيسراين () ٥(
 )٣٩٦/  ١تذكرة احلفاظ البن القيسراين () ٦(
)٢/٢٣١( )٧( 
 )٢٨٦ / ١األحكام الوسطى لعبد احلق األشبيلي ( )٨(
 )٢٤٩/  ٢األحكام الوسطى لعبد احلق األشبيلي ( )٩(



	٣٥	

 )٥٩٧ابن اجلوزي (ت  -٦

 : ضعيف]ثالثا: هو يف غاية الضعف / ثانيا : متروك /أوالأقواله فيه [

 دورت الطريقني أن :أحدمها ؛وجهني من واجلواب كتابه التحقيق يف مسائل اخلالف: قال يف فاألول: قوله "متروك"

 فكان مرهع آخر يف اختلط :حبان ابن قال ،وأمحد ،مهدي وابن ،معني بن وحيىي ،القطان حيىي تركه ،متروك وهو ،ليث على

 )١( .بعده أو بلهق يصوم كان أنه على حنمله أنا: والثاين ،حديثهم يف ليس مبا الثقات عن يأيت املراسيل ويرفع األسانيد يقلب

ال ينبغي إطالق هذه فقال: وقول املصنف: (هو متروك) خطأ، و )٢(ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق يف قوله هذا تعقبه

وقد قال عبد الرمحن بن مهدي: ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد، ليث أحسنهم حاال  العبارة فيه،

وقال ابن عدي: قد روى عنه شعبة والثوري وغريمها من عندي. وقال أبو داود: سألت حيىي عن ليث، فقال: ليس به بأس. 

وقد سأل الربقاين الدارقطين عنه، فقال: صاحب سنة، خيرج حديثه. مث قال:  ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه.

ا سلم مقرونإمنا أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاوس وجماهد حسب. وقد استشهد به البخاري يف " الصحيح "، وروى له م

 ا.هـ بغريه، وروى له أصحاب " السنن "، واهللا أعلم.

زي: هو عندهم البن اجلو» املوضوعات«البدر املنري: ويف  ابن امللقن يففقد قال  ،"والثاين: قوله "هو يف غاية الضعف

 ]املوضوعات [ومل جنده يف )٣(يف غاية الضعف.

 .ضعيف سليم أيب بن ليث فإناملتناهية: يف كتاب العلل قال  ،والثالث: قوله "ضعيف"

 )٦٢٨ابن القطان الفاسي (ت  -٧

 ].مل يكن باحلافظ وهو صدوق ضعيف: ثانيا : ضعيف /أوالأقواله فيه: [

 سليم، أيب بن ليث رواية من أنه يبني أن عليه بقي ولكن: واإليهام الوهم بيان كتاب يف قال فاألول: قوله "ضعيف"

 )٤( .ضعيف وهو

وإمنا  :كتابه بيان الوهم و اإليهام  يف موضع آخر من فقد قال "وهو صدوق ضعيف ، يكن باحلافظملقوله " والثاين:

 .)٥(مل نقل هلذا صحيح ملكان ليث فإنه ابن أيب سليم ومل يكن باحلافظ وهو صدوق ضعيف 

 )٦٧٦النووي (ت  -٨

																																																													
 )١٠٦/  ٢التحقيق يف أحاديث اخلالف البن اجلوزي ( )١(
)٣٤٦/  ٣( )٢( 
 )١٠٤/  ٢البدر املنري البن امللقن ( )٣(
 )١١/  ٣بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ( )٤(
 )٢٩٥/  ٥بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ( )٥(



	٣٦	

ه اجلماهري، وأما ليث بن أىب سليم فضعف: ثانيا / حديثه، واختالل ضبطهاتفق العلماء على ضعفه، واضطراب : أوال[ أقواله فيه

 وصمه بالتخليط] :رابعا: ضعيف / ثالثا/  قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه، قالوا: وهو ممن يكتب حديثه

 )١(قال: واتفق العلماء على ضعفه، واضطراب حديثه، واختالل ضبطه.  ،مساء واللغاتيف ¯ذيب األ أوال:

ليم حه على مسلم قال: وأما ليث بن أىب سيف شرهو  ... إخل"، وأما ليث بن أىب سليم فضعفه اجلماهري ثانيا: قوله "

 ،فضعفه اجلماهري، قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه، قالوا: وهو ممن يكتب حديثه. قال أمحد بن حنبل هو مضطرب احلديث

لسلف وامتنع كثريون من ا ،وقال كثريون ال يكتب حديثه ؛عدى يكتب حديثهبن او ،وقال الدارقطين ؛ولكن حدث الناس عنه

 )٢( من كتابة حديثه.

 .ضعيف وهو سليم أيب بن ليث رواية من :قال ،)٣(يف اnموعهو  ثالثا: قوله "ضعيف"

 .ليث فيه وخلط مبحفوظ وليس :)٤(من اnموع يف موضع آخر قال رابعا:

 )٧٢٨شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت  -٩

 ]ض¦عÐفقوله فيه [قد 

ليل، ال هو: الليث بن سعدî اإلمام اجل ،هذا قال ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق: قال شيخنا اإلمام العالمة أبو العباس: ليثٌ

 )٥( .توهÁم املؤلف رمحه اهللا أنه ليث بن أيب سليم، وذاك مع حفظه قد ض¦عÐف ،له وثقته وفقهه اثنانبÂختلف يف فضله ون¦ي¾

 )٧٤٤ابن عبد اهلادي (ت  -١٠

 قوله فيه [ضعيف ال جيوز االحتجاج به]

ليس هذا اإلسناد بشيء يعتمد عليه، وال هو مما يرجع إليه، بل هو إسناد مظلم ضعيف جدا، ألنه  :نكييف الصارم املُ قال

ع الذي ذكره واحلاصل أن هذا املتابِ ] ...وهو ليث بن أيب سليم: )٦([قال األلباينمشتمل على ضعيف ال جيوز االحتجاج به 

ىل رتبة وال ينهض إ ،من رواية الطرباين ال يرتفع به احلديث عن درجة الضعف والسقوط] السبكي[قال األلباين: املعترض 

 اإلسناد ولو كان واضطراب حديثه، ،ههم واختالطُعضÜب¾ ف¦عÂوض¾تقتضي االعتبار واالستشهاد، لظلمة إسناده، وجهالة رواته، 

 )٧( .عض، واهللا أعلمطريق إليه ظلمات بعضها فوق بصحيحا إىل ليث بن أيب سليم لكان فيه ما فيه، فكيف وال

																																																													
 )٧٤/ ٢¯ذيب األمساء واللغات ( )١(
 )١/٥٢شرح صحيح مسلم ( )٢(
)٤٦٥/ ١( )٣( 
)٢٥٥/ ٩( )٤( 
 )٢٣٤/  ٣تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي ( )٥(
 )١٢٢/  ١( السلسلة الضعيفة )٦(
 )٧٢/  ١الصارم املنكي البن عبد اهلادي ( )٧(



	٣٧	

 )٧٤٨الذهيب (ت  -١١

: ثالثاف/ : ضعيثانيا/  به احتج وبعضهم كثري وعلم وصيام صالة ذا كان حفظه سوء من يسري ضعف فيه: أوالأقواله فيه [

 حديثه، يف لني على األعيان، علمائها وأحد الكوفة، حمدث :رابعا/  بآخرة الختالطه ضعفه فإمنا ضعفه ومن احلديث، حسن

 فريوى ملقارب،ا الضعيف مرتبة يف عداده بل احلسن، مرتبة حديثه يبلغ وال لليث، حيسن األئمة بعض: خامسا / حفظه لنقص

  ]فال الواجبات، يف أما والفضائل، الرغائب، ويف واالعتبار، الشواهد يف

 )١(.الكاشفقاله يف  :فاألول

 سليم، أيب بن ليث نع غياث، بن حفص نا: املديين ابن وقالقال:  ،ذكر حديثا فيه ليث ،يف تنقيح التحقيق له والثاين:

 )٢(ليثٌ ضعيفõ.  ."مجعة يوم يف مفطرا اهللا رسول رأيت ما: "قال عمر ابن عن عمري، عن

قال: ليث بن أيب سليم الكويف: حسن احلديث، ومن ضعفه فإمنا ضعفه الختالطه  ،ديوان الضعفاء له يف :والثالث

 )٣(بآخرة.

 )٤(.قاله يف ترمجة ليث يف السري والرابع:

 )٥(.قاله يف السري أيضا، يف ختم ترمجة ليث بن أيب سليم واخلامس:

 )٧٦٢الزيلعي (ت  -١٢

  : فيه مقال]ثانيا : ضعيف/أوالأقواله فيه [

 )٦(.ضعيف وهو سليم، أيب بن ليث أنه الظاهر هذا وليثقال يف نصب الراية:  ،قوله "ضعيف"فاألول: 

 )٧(وليث هو ابن أيب سليم، وفيه مقال.ذكره أيضا يف النصب الراية قال:  والثاين: قوله "فيه مقال"،

 )٨٠٤ابن امللقن (ت  -١٣

 اختلط بآخره]: ثالثا: ضعيف عند اجلمهور / ثانيا : ضعيف/أوال[أقواله فيه 

 )٨(ف.وهو ضعي ،ي: لكن يف إسناده ليث بن أيب سليميف شرحه على صحيح البخارقال  ،فاألول: قوله "ضعيف"

																																																													
 )١٥١/ ٢الكاشف ( )١(
 )٣٩٥/  ١تنقيح التحقيق للذهيب ( )٢(
 )١/٣٣٣ديوان الضعفاء واملتروكني للذهيب ( )٣(
 )١٧٩/ ٦سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )٤(
 )١٨٤/ ٦سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )٥(
 )٩٦/  ٣نصب الراية للزيلعي ( )٦(
 )١٠٢/  ٣نصب الراية للزيلعي ( )٧(
 )٢/٦٢٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن ( )٨(



	٣٨	

 عند ضعيف سليم أيب بن ليث ألن ضعيف؛ حديث وهو :)١(يف البدر املنريقال  ،والثاين: قوله "ضعيف عند اجلمهور"

 .اجلمهور

 أيضا اختلط وقد الكويف، سليم أيب بن بليث وأعلت :قال )٢(يف البدر املنريهو أيضا  ،"والثالث: قوله "اختلط بآخره

: »اإلمام« يف لدينا تقي الشيخ وقال الوضوء، باب من العشرين بعد الثالث احلديث يف مضى فيما ترمجته) بسطنا( وقد بآخره،

 .احلديث رفع يقوي عطاء مع) اجتماعه( فلعل) املتابعات يف( مسلم له أخرج وقد استضعف، صدوق صاحل رجل

 )٨٠٦زين الدين العراقي (ت  -١٤

 : ضعفه اجلمهور]ثانيا : خمتلف فيه/أوال[أقواله فيه 

 )٣(. فيه ختلفم¦ سليم أيب بن ليث وفيهفار: يف املغين عن محل األسقال  ،"فاألول قوله "خمتلف فيه

 من عيني الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب :وقال الترمذي أخرجه: أيضا يف املغين ، قالوالثاين قوله "ضعفه اجلمهور"

 )٤(.اجلمهور وضعفه سليم أيب بن ليث حديث

 )٨٠٧اهليثمي (ت  -١٥

ومدار طرقه كلها  رابعا:/ )٧(ثقة إال أنه ينسب إىل التخليط والغلط. ثالثا:/ )٦(وضعفه األكثر. ثانيا:/ )٥(مدلس. أوال:[أقواله فيه 

والغالب عليه  سابعا:/  )١٠(وهو ثقة ولكنه مدلس. سادسا:/  )٩(وفيه ضعف. خامسا:/  )٨(اختلط.على ليث بن أيب سليم، وقد 

وقد ضعفه مجاعة، ويعترب  عاشرا:/ )١٣(مضطرب احلديث. تاسعا:/  )١٢(وهو ضعيف، وقد حيسن حديثه. ثامنا:/ )١١(الضعف.

																																																													
)١٠٤/ ٢( )١( 
)٤٩٢/ ٢( )٢( 
 )١٤٥/  ١املغين عن محل األسفار زين الدين العراقي ( )٣(
 )٦٣٧/  ١املغين عن محل األسفار زين الدين العراقي ( )٤(
 )٨٣/  ١جممع الزوائد للهيثمي ( )٥(
 )٩٠/  ١جممع الزوائد للهيثمي ( )٦(
 )٢١٢/  ١جممع الزوائد للهيثمي ( )٧(
 )٢٤٠/  ١جممع الزوائد للهيثمي ( )٨(
 )٢٨٥/  ١جممع الزوائد للهيثمي ( )٩(
 )١٦/  ٢جممع الزوائد للهيثمي ( )١٠(
 )٢٥٤/  ٦جممع الزوائد للهيثمي ( )١١(
 )٢٧٩/  ٦جممع الزوائد للهيثمي ( )١٢(
 )٩٤/  ٧جممع الزوائد للهيثمي ( )١٣(



	٣٩	

ثقة ولكنه مدلس الثاين عشر: /  )٣(احلديث. لنيالثاين عشر: /  )٢(.حسن احلديث على ضعفه احلادي عشر:/  )١(حبديثه.

 ])٤(اختلط.

 .كتابه جممع الزوائد ذكرها اهليثمي يف كثرية ومتنوعةهذه العبارات ال

 ، فقد ت¦عقب:"هو ثقة ولكنه مدلس" وأما القول السادس:

 قال: قلت: ما مث. مدلسار عن اهليثمي أنه قال: وليث بن أيب سليم ثقة، لكنه زÁنقل ابن حجر يف خمتصر زوائد الب¾ −

 )٥(.علمت أحدا صرح بأنه ثقة، وال من وصفه بالتدليس قبل الشيخ

 وال بثقة فليس أوهامه، من فهو "مدلس ولكنه ثقة وهو: "اهليثمي : وقول)٦(الصحيحة السلسلة وقال األلباين يف −

 .الختالطه ضعيف هو وإمنا مبدلس،

 )٨٤٠البوصريي (ت  -١٦

 ]ومدلس ضعيف: ثالثا: ضعيف / ثانيا / مدلس وهو، اجلمهور ضعفه: أوالأقواله فيه [

 رواه مدلس وهو، اجلمهور ضعفه وقد سليم أيب بن ليث فيه إسناد هذا، قال: )٧(الزجاجةذكره يف مصباح  فاألول:

 .بالعنعنة

 )٨(.ضعيف سليم أيب ابن وهو ليث أيضا، قال: الزجاجة مصباحذكره يف  والثاين:

 )٩(.ومدلس ضعيف سليم أيب بن ليث إسناده يف يف املصدر السابق، قال: والثالث:

 )٨٥٢حجر (ت  ابن -١٧

لضعÂف فَأَما م¾ا مسع اخÂت¾لَط فÜي آخر عمره و¾نسب إِلَى ا ثالثا:/  ض¾عÜيفõ؛ لÜس¦وِء حÜفْظÜهÜ و¾اخÂتÜلَاطÜهÜ ثانيا:/  ضعيف أوال:[أقواله فيه 

ي س¾لÜيمٍ م¦ت¾كَلِّمõ فÜي لَيÂثَ بÂن¾ أَبِ خامسا:/  صدوق اختلط جد÷ا ومل يتميز حديثه فترك رابعا:/  ص¾حÜيحمÜنÂه¦ قبل الÜاخÂتÜلَاط فسماعه 

ÜهÜفْظÜوليث أشد ضعفا من السدي سابعا:/  وليث وإن كان ضعيف احلفظ فإنه يعترب به ويستشهد سادسا:/  ح[ 

 

																																																													
 )١٥٨/  ٧جممع الزوائد للهيثمي ( )١(
 )١٧٩/  ٧جممع الزوائد للهيثمي ( )٢(
 )١٩١/  ٧جممع الزوائد للهيثمي ( )٣(
 )٩٤/  ١٠جممع الزوائد للهيثمي ( )٤(
)٤٠٣/  ٢( )٥( 
)٣٦/  ٥( )٦( 
)٣٢/  ١( )٧( 
)٩٤/  ١( )٨( 
)١٧/  ٣( )٩( 



	٤٠	

 )١(أَبِي س¦لَيÂمٍ و¾ه¦و¾ ض¾عÜيفõ. ن¦قال: و¾فÜيهÜ لَيÂثُ بÂ ،يف التلخيص احلبري لههو  األول:

 )٢(س¦وِء حÜفْظÜهÜ و¾اخÂتÜلَاطÜهÜ.: لَيÂثٌ ض¾عÜيفõ؛ لÜ، قاليف املطالب العالية الثاين:

مÜنÂه¦  لÜأَن ليثا و¾ه¦و¾ ابÂن أيب سليم اخÂت¾لَط فÜي آخر عمره و¾نسب إِلَى الضعÂف فَأَما م¾ا مسع :يف تغليق التعليققال  الثالث:

 )٣(ص¾حÜيح.قبل الÜاخÂتÜلَاط فسماعه 

 )٤(.: صدوق اختلط جد÷ا ومل يتميز حديثه فتركقال احلافظ يف التقريب الرابع:

 )٥(.فَإِنَّ لَيÂثَ بÂن¾ أَبِي س¾لÜيمٍ م¦ت¾كَلِّمõ فÜي حÜفْظÜهÜ :قال ،يف األمايل املطلقةهو  اخلامس:

 )٦(.عيف احلفظ فإنه يعترب به ويستشهدقال ابن حجر يف هدي الساري: وليث وإن كان ض السادس:

قال ابن حجر يف ¯ذيب التهذيب يف ترمجة إمساعيل بن عبد الرمحن السدي: وقال اجلوزجاين: حدثت عن  السابع:

معتمر عن ليث يعين ابن أيب سليم قال: كان بالكوفة كذابان فمات أحدمها السدي والكليب" كذا قال وليث أشد ضعفا من 

 )٧(.السدي

 )٩٠٢السخاوي (ت  -١٨

 قوله فيه [ضعيف]

 )٨(وهو ضعيف. ،: وهو من رواية ليث بن أيب سليماملقاصد احلسنةقال يف 

 )٩١١ـ السيوطي (ت  ١٩

 :رابعا/  ت¾ج بِهÜو¾فÜيه ضعف يسري من سوء حفظه و¾مÜنÂه¦م من حيÂ ثالثا:/  فÜيهÜ ضعف ثانيا:/  م¦تÁفَقõ ع¾لَى ض¾عÂفÜهÜ أوال:[أقواله فيه 

تضعيفه  :سابعا/  نيلَيÂث لو¾ :سادسا/  فَأَي«هم¾ا ضعف منÂ قبل حفظه فَه¦و¾ متابع قوى و¾لَيÂث و¾إِن كَانَ ض¾عÜيفا :خامسا/  ض¾عÜيف

 ]حىت قبل اختالطه

 )٩(.لَيÂمٍ م¦تÁفَقõ ع¾لَى ض¾عÂفÜهÜفَإِنَّ لَيÂثَ بÂن¾ أَبِي س¦ :قال ،يف كتابه احلاوي للفتاويهو  األول:

																																																													
)٨٩/  ١( )١( 
)٤١٨/  ١٣( )٢( 
)٣٠/  ٢( )٣( 
)٥٦٨٥( )٤( 
)١/٢٢( )٥( 
)٣٤٩/  ١( )٦( 
)٣١٤/  ١( )٧( 
)٧٤٢/  ١( )٨( 
)٢/٩( )٩( 



	٤١	

 )١(.و¾لَيÂث فÜيهÜ ضعف :، قاليف اخلصائص الكربىهو  الثاين:

و¾بشر بÂن أَبِي سليم روى لَه¦ م¦سÂلÜم و¾الْأَرÂب¾ع¾ة و¾فÜيه ضعف يسري من سوء حفظه  :، قاليف الأللئ املصنوعة وه الثالث:

Üت¾ج بِهÂه¦م من حيÂنÜ٢(هكذا "بشر " وهو تصحيف.. و¾م( 

 و¾لَيÂث ض¾عÜيف :أيضا، قال يف الأللئ املصنوعة وه الرابع:

 )٣(.و¾لَيÂث و¾إِن كَانَ ض¾عÜيفا فَأَي«هم¾ا ضعف منÂ قبل حفظه فَه¦و¾ متابع قوى :أيضا ويف موضع آخر اخلامس:

 )٤(.و¾لَيÂث لني :أيضا ويف موضع آخر السادس:

"وهذا احلديث حكم عليه احلفاظ بالوهم يف رفعه، فإن ليث بن أيب سليم متفق على  احلاوي:قال كما يف  السابع:

 إىل أن قال:مث نقل أقوال األئمة فيه، …" ضعفه 

واحلاصل أنه كان يف حال صحة عقله كثري التخليط يف حديثه حبيث جرح بسبب ذلك، مث طرأ له بعد ذلك االختالط يف عقله 

فازداد حاله سوءا، وحكم املختلط الذي كان قبل اختالطه من الثقات احلفاظ احملتج ßم أن ما رواه بعد اختالطه يرد، وكذا ما 

 االختالط أو بعده فإنه مردود.شك فيه هل رواه قبل 

فإذا كان هذا حكم من اختلط من الثقات احلفاظ الذين حيتج ßم فكيف مبن اختلط من الضعفاء اnروحني الذين ال حيتج ßم 

 قبل طروء االختالط عليهم؟ 

ن الذي خرجه صحيح م... وهذا الرجل روى له مسلم مقرونا بأيب إسحاق الشيباين فاحلجة يف رواية أيب إسحاق، واحلديث 

 طريق أيب إسحاق، ال من طريق ليث بن أيب سليم.

... فإن قلت: كيف حكم على احلديث باإلبطال وليث مل يتهم بكذب؟ قلت: املوضوع قسمان: قسم تعمد واضعه وضعه 

 وهذا شأن الكذابني، وقسم وقع غلطا ال عن قصد وهذا شأن املخلطني واملضطربني يف احلديث

يقع الوضع للمغفلني واملخلطني والسيئ احلفظ بعزو كالم غري النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم إليه إما كالم ...وأكثر ما 

تابعي، أو حكيم، أو أثر إسرائيلي كما وقع يف: " املعدة بيت الداء "، " واحلمية رأس الدواء "، " وحب الدنيا رأس كل خطيئة 

غري النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيلتبس على املخلط فريفعه إليه ومها منه، فيعده احلفاظ "، وغري ذلك يكون معروفا بعزوه إىل 

 )٥(  إخل… موضوعا 

  

																																																													
)١/١٤٧( )١( 
)١/٢٤٧( )٢( 
)٢/١٢٨( )٣( 
)٣٦٩/ ٢( )٤( 
)٩/  ٢( )٥( 



	٤٢	

 اخلامتة:

 خالصة الترمجةأوال: 

 .موالهم، القرشي ليث بن أيب سليم بن زنيم الكويف •

 بكر، أو أيب بكري.يكىن بأيب  •

 بعد الستني، يف الكوفة.ولد  •

 وعطاء بن أيب رباح. ،سطاو :من أشهر شيوخه •

 هو آخر طبقة صغار التابعني، وأول طبقة أتباع التابعني. •

 وفضيل بن عياض. ،وشعبة ،من أشهر من روى عنه: الثوري •

 كان صاحلا عاملا عابدا. •

 هـ على األقرب. ١٤٣تويف سنة  •

 أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم مقرونا بأيب إسحاق الشباين، وأصحاب السنن. •

 

 خالصة أقوال أئمة اجلرح والتعديلثانيا: 

 .اتفق على عدالته •

 وما ورد فيه من مدح فمحمول على العدالة. •

 ضعفه اجلمهور لسوء حفظه، مث الختالطه الشديد. •

 س.وضعيف احلديث عن طاو •

 يزداد ضعفه عند مجع الشيوخ. •

 ترك بعض األئمة الرواية عنه، كيحىي بن سعيد القطان. •

(صدوق، ال بأس به، جائز احلديث)، لكن هذا التوثيق معارض جبرح مفسر مقدم عليه، وهو وثقه بعض األئمة بقول  •

 قول األكثر.

 حديثه صاحل لالعتبار دون االحتجاج، وبعض األئمة يقبله يف الرغائب والفضائل. •

  



	٤٣	

 :املراجع

 حتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرةإ .١

أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصريي الكناين الشافعي املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن 
 هـ)٨٤٠(املتوىف: 

 تقدمي: فضيلة الشيخ الدكتور أمحد معبد عبد الكرمي
 احملقق: دار املشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو متيم ياسر بن إبراهيم

 وجملد فهارس) ٨( ٩م، عدد األجزاء:  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠دار النشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -األحكام الوسطى من حديث النيب  .٢

املؤلف: عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلسني بن سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي األشبيلي، املعروف بابن اخلراط 
 هـ) ٥٨١(املتوىف: 

 السامرائي حتقيق: محدي السلفي، صبحي
 م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦اململكة العربية السعودية، عام النشر:  -الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط .٣

 )هـ٨٤١املؤلف: برهان الدين احلليب أبو الوفا إبراهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي (املتوىف: 
احملقق: عالء الدين علي رضا، ومسى حتقيقه (Óاية االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط) وهو دارسة وحتقيق وزيادات يف 

 التراجم على الكتاب
 ١عدد األجزاء:  -م ١٩٨٨الطبعة: األوىل،  -القاهرة  –الناشر: دار احلديث 

 األنساب .٤

 هـ)٥٦٢السمعاين املروزي، أبو سعد (املتوىف: املؤلف: عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي 
 احملقق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه

 ١عدد األجزاء:  -م  ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٢الطبعة: األوىل،  -الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد 
 البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري .٥

 هـ)٨٠٤ملؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف: ا
 احملقق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمال

 ٩م، عدد األجزاء: ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥السعودية، الطبعة: االوىل، -الرياض -الناشر: دار اهلجرة للنشر والتوزيع 
 اإليهام يف كتاب األحكامبيان الوهم و .٦

 هـ)٦٢٨املؤلف : علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن القطان (املتوىف : 
 احملقق : د. احلسني آيت سعيد

 أجزاء ، وجملد فهارس) ٥( ٦م، عدد األجزاء : ١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض، الطبعة : األوىل ،  –الناشر : دار طيبة 
 بن معني (رواية الدوري)تاريخ ا .٧

 هـ)٢٣٣املؤلف: أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء، البغدادي (املتوىف: 
 احملقق: د. أمحد حممد نور سيف

 ٤دد األجزاء: ع- ١٩٧٩ – ١٣٩٩لطبعة: األوىل،  -مكة املكرمة  -الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 



	٤٤	

 تاريخ ابن معني (رواية عثمان الدارمي) .٨

 هـ)٢٣٣املؤلف: أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء، البغدادي (املتوىف: 
 احملقق: د. أمحد حممد نور سيف

 ١عدد األجزاء:  -دمشق  –الناشر: دار املأمون للتراث 
 و�فيات املشاهري و�األعالمتاريخ اإلسالم و� .٩

 هـ)٧٤٨املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف: 
 احملقق: الدكتور بشار عو«اد معروف

 ١٥عدد األجزاء:  -م  ٢٠٠٣الطبعة: األوىل،  -الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
 تاريخ دمشق .١٠

 هـ)٥٧١احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر (املتوىف: املؤلف: أبو القاسم علي بن 
 احملقق: عمرو بن غرامة العمروي

جملدات  ٦و  ٧٤( ٨٠م عدد األجزاء:  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥عام النشر:  -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 فهارس)

 التاريخ الكبري .١١

 هـ)٢٥٦لبخاري، أبو عبد اهللا (املتوىف: املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ا
 الدكن -الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد 

 ٨عدد األجزاء:  -طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان 
 السفر الثالث -التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة  .١٢

 هـ)٢٧٩املؤلف: أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة (املتوىف: 
 احملقق: صالح بن فتحي هالل

وجملد  ٣( ٤عدد اnلدات: -م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: األوىل،  -القاهرة  –الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر 
 فهارس

 تاريخ مولد العلماء ووفياÁم .١٣

وىف: ن زبر الربعي (املتاملؤلف: أبو سليمان حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرمحن ب
 هـ)٣٧٩

 احملقق: د. عبد اهللا أمحد سليمان احلمد
 ٢عدد األجزاء:  - ١٤١٠الطبعة: األوىل،  -الرياض  –الناشر: دار العاصمة 

 التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم .١٤

 هـ)٣٠١املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد اهللا املقدمي (املتوىف: 
 هيم اللحيدان احملقق: حممد بن إبرا

 ١عدد األجزاء:  -م  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥الطبعة: األوىل، -الناشر: دار الكتاب والسنة 
 التحقيق يف أحاديث اخلالف .١٥

 هـ)٥٩٧: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف : املؤلف
 : مسعد عبد احلميد حممد السعديناحملقق



	٤٥	

 ١٤١٥بريوت، الطبعة : األوىل ،  –ية : دار الكتب العلمالناشر
 تذكرة احلفاظ (أطراف أحاديث كتاب اÒروحني البن حبان) .١٦

 هـ)٥٠٧املؤلف: أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين، املعروف بابن القيسراين (املتوىف: 
 حتقيق: محدي عبد اnيد السلفي

 ١م، عدد األجزاء:  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، الناشر: دار الصميعي للنشر 
 تغليق التعليق على صحيح البخاري .١٧

 هـ)٨٥٢املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
 احملقق: سعيد عبد الرمحن موسى القزقي
 ٥، عدد األجزاء: ١٤٠٥األردن، الطبعة: األوىل،  –، عمان  بريوت -الناشر: املكتب اإلسالمي ، دار عمار 

 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .١٨

 هـ)٨٥٢املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
 حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

 ٤م، عدد األجزاء: ١٩٩٥هـ/١٤١٦، مصر، الطبعة: األوىل –الناشر: مؤسسة قرطبة 
 تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق .١٩

 هـ) ٧٤٤املؤلف: مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (املتوىف: 
 حتقيق: سامي بن حممد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر اخلباين

 ٥م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الرياض ، الطبعة: األوىل،  –دار النشر: أضواء السلف 
 تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق .٢٠

 هـ)٧٤٨املؤلف : مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف : 
 م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الرياض،الطبعة : األوىل ،  –احملقق : مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب ، الناشر : دار الوطن 

 األمساء واللغاتÁذيب  .٢١

 هـ)٦٧٦املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: 
 عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية

أمساء الرجال لـ مصطفى ختريج األحاديث وختريج  - ٤عدد األجزاء:  -لبنان  –يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 
 عبد القادر عطا

 Áذيب التهذيب .٢٢

 هـ)٨٥٢املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
 ١٢عدد األجزاء:  -هـ ١٣٢٦الطبعة: الطبعة األوىل،  -الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند 

 Áذيب الكمال يف أمساء الرجال .٢٣

ؤلف: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي (املتوىف: امل
 - ١٩٨٠ – ١٤٠٠الطبعة: األوىل،  -بريوت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  -احملقق: د. بشار عواد معروف  -هـ)٧٤٢

 ٣٥عدد األجزاء: 
 التوضيح لشرح اجلامع الصحيح .٢٤

 هـ)٨٠٤ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف:  املؤلف:



	٤٦	

 احملقق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق التراث
أجزاء  ٣و  ٣٣( ٣٦م.، عدد األجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩سوريا، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار النوادر، دمشق 

 للفهارس)
 الثقات .٢٥

 هـ)٣٥٤بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م¾عÂبد¾، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب¦سيت (املتوىف:  املؤلف: حممد
 طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية

 حتت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية
 ٩، عدد األجزاء: ١٩٧٣=  ه ١٣٩٣باد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، الناشر: دائرة املعارف العثمانية حبيدر آ

 سنن الترمذي -اجلامع الكبري  .٢٦

 هـ)٢٧٩املؤلف: حممد بن عيسى بن س¾وÂرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (املتوىف: 
 احملقق: بشار عواد معروف

 -٦عدد األجزاء: م،  ١٩٩٨بريوت، سنة النشر:  –الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
 اجلرح والتعديل .٢٧

 هـ)٣٢٧املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت (املتوىف: 
 بريوت -دار إحياء التراث العريب  -اهلند  –حبيدر آباد الدكن  -الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 

  ١٩٥٢هـ  ١٢٧١ىل، الطبعة: األو
 ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اÒهولني وثقات فيهم لني .٢٨

 هـ)٧٤٨املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف: 
 احملقق: محاد بن حممد األنصاري

 ١م، عدد األجزاء:  ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧مكة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: مكتبة النهضة احلديثة 
 رجال صحيح مسلم .٢٩

 هـ)٤٢٨املؤلف: أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم، أبو بكر ابن م¾نÂج¦وي¾ه (املتوىف: 
 ٢عدد األجزاء:  -١٤٠٧الطبعة: األوىل،  -بريوت  –الناشر: دار املعرفة  -احملقق: عبد اهللا الليثي 

 سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معني .٣٠

 هـ)٢٣٣ملؤلف: أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء، البغدادي (املتوىف: ا
 احملقق: أمحد حممد نور سيف

 ١عدد األجزاء:  -م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الطبعة: األوىل،  -املدينة املنورة  -دار النشر: مكتبة الدار 
 السجستاين يف اجلرح والتعديل سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود .٣١

 هـ)٢٧٥املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السÐَجِسÂتاين (املتوىف: 
 احملقق: حممد علي قاسم العمري

 الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
 ١م ، عدد األجزاء: ١٩٨٣هـ/١٤٠٣بعة: األوىل، الط

 سؤاالت الربقاين للدارقطين رواية الكرجي عنه .٣٢

 هـ)٤٢٥املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب، أبو بكر املعروف بالربقاين (املتوىف: 



	٤٧	

 احملقق: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري
 ١هـ، عدد األجزاء: ١٤٠٤وىل، الهور، باكستان، الطبعة: األ -الناشر: كتب خانه مجيلي 

سؤاالت مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرواة لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم  .٣٣

 النيسابوري)

 املعروف وريالنيساب الطهماين الضيب احلكم بن ن¦عيم بن محدويه بن حممد بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو: املؤلف
 )هـ٤٠٥: املتوىف( البيع بابن
 القادر عبد بن اهللا عبد بن موفق: احملقق
 بريوت - اإلسالمي الغرب دار: النشر دار

 م١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ األوىل،: الطبعة
 ١: األجزاء عدد

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .٣٤

 هـ)١٤٢٠بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، 
 الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض

 ٦الطبعة: األوىل، (ملكتبة املعارف)، عدد األجزاء: 
 م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢: ٧م، جـ  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٦م، جـ  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥: ٤ - ١عام النشر:، جـ 

 حاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةسلسلة األ .٣٥

 هـ)١٤٢٠املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 
 ١٤اء: م، عدد األجز ١٩٩٢هـ /  ١٤١٢املمكلة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -دار النشر: دار املعارف، الرياض 

 السنن الكربى .٣٦

 هـ)٣٠٣املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي (املتوىف: 
 حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط ، قدم له: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي

 فهارس) ٢و  ١٠م ،عدد األجزاء: ( ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١بريوت ، الطبعة: األوىل،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
 سري أعالم النبالء .٣٧

 هـ)٧٤٨املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف: 
 ١٨عدد األجزاء:  -م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة:  -القاهرة  -الناشر: دار احلديث

 شرح صحيح مسلم .٣٨

 حسن الزهريي آل مندوه املنصوري املصرياملؤلف: أبو األشبال 
 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

 ] ١٠٨ -[  الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم الدرس 
 السبكي على الرد يف املنكي الصارم .٣٩

 هـ)٧٤٤املؤلف: مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (املتوىف: 
 حتقيق: عقيل بن حممد بن زيد املقطري اليماين

 قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا.
 ١م، عدد األجزاء: ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤لبنان.، الطبعة: األوىل،  -الناشر: مؤسسة الريان، بريوت 



	٤٨	

 م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣، مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األوىل -الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 
 صحيح� ابن خ�ز�مية .٤٠

 هـ)٣١١املؤلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري (املتوىف: 
 ح¾ققه¦ وع¾لّق ع¾لَيه و¾خ¾ر«ج¾ أح¾اديثه و¾قدÁم له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي

 ٢م،عدد األجزاء:  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثالثة
 الضعفاء الكبري .٤١

 هـ)٣٢٢املؤلف: أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي (املتوىف: 
 بريوت -الناشر: دار املكتبة العلمية  -احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي 

 ٤عدد األجزاء:  -م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة: األوىل، 
 وكونالضعفاء واملتر .٤٢

 هـ)٥٩٧املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف: 
 احملقق: عبد اهللا القاضي

 ٢×  ٣عدد األجزاء:  - ١٤٠٦الطبعة: األوىل،  -بريوت  –الناشر: دار الكتب العلمية 
 طبقات خليفة بن خياط .٤٣

 هـ)٢٤٠العصفري البصري (املتوىف: املؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين 
 هـ) ٣هـ) ، حممد بن أمحد بن حممد األزدي (ت ق  ٣رواية: أيب عمران موسى بن زكريا بن حيىي التستري (ت ق 

 الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -احملقق: د سهيل زكار 
 ١عدد األجزاء:  -م  ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤سنة النشر: 

 القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهمالطبقات الكربى،  .٤٤

 هـ)٢٣٠املؤلف: أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد (املتوىف: 
 احملقق: زياد حممد منصور

 ١اء: عدد األجز - ١٤٠٨الطبعة: الثانية،  -املدينة املنورة  -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 
 طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها .٤٥

 هـ)٣٦٩املؤلف: أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأبِي الشيخ األصبهاين (املتوىف: 
 احملقق: عبد الغفور عبد احلق حسني البلوشي

 ٤دد األجزاء: ع - ١٩٩٢ – ١٤١٢الطبعة: الثانية،  -بريوت  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
 علل الترمذي الكبري .٤٦

 هـ)٢٧٩املؤلف: حممد بن عيسى بن س¾وÂرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (املتوىف: 
 رتبه على كتب اجلامع: أبو طالب القاضي

 احملقق: صبحي السامرائي ، أبو املعاطي النوري ، حممود خليل الصعيدي
 ١، عدد األجزاء: ١٤٠٩بريوت ، الطبعة: األوىل،  –عربية الناشر: عامل الكتب ، مكتبة النهضة ال

 العلل املتناهية يف األحاديث الواهية .٤٧

 هـ)٥٩٧املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف: 
 احملقق: إرشاد احلق األثري



	٤٩	

 ٢م، عدد األجزاء: ١٩٨١هـ/١٤٠١نية، الناشر: إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة: الثا
 العلل الواردة يف األحاديث النبوية. .٤٨

 هـ)٣٨٥املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين (املتوىف: 
 العلل ومعرفة الرجال .٤٩

 هـ)٢٤١الشيباين (املتوىف: املؤلف: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد 
 احملقق: وصي اهللا بن حممد عباس

 ٣عدد األجزاء:  -م  ٢٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار اخلاين ، الرياض 
 فتح الباب يف الكىن واأللقاب .٥٠

 هـ)٣٩٥املؤلف: أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن م¾نÂد¾ه العبدي (املتوىف: 
 : أبو قتيبة نظر حممد الفاريايباحملقق

 ١عدد األجزاء:  -م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة: األوىل،  -الرياض  –السعودية  -الناشر: مكتبة الكوثر 
 الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .٥١

 هـ)٧٤٨املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف: 
 قق: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيباحمل

 الكامل يف ضعفاء الرجال .٥٢

 هـ)٣٦٥املؤلف: أبو أمحد بن عدي اجلرجاين (املتوىف: 
 علي حممد معوض-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود

 شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة
 م١٩٩٧هـ١٤١٨الطبعة: األوىل،  -لبنان -بريوت -الناشر: الكتب العلمية 

 الكىن واألمساء .٥٣

 هـ)٣١٠املؤلف: أبو بِشÂر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدواليب الرازي (املتوىف: 
 احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب

 ٣عدد األجزاء:  -م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الطبعة: األوىل،  -بريوت/ لبنان  -الناشر: دار ابن حزم 
 والضعفاء واملتروكني اÒروحني من احملدثني .٥٤

 هـ)٣٥٤املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م¾عÂبد¾، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب¦سيت (املتوىف: 
 احملقق: حممود إبراهيم زايد

 ٣عدد األجزاء:  -هـ ١٣٩٦الطبعة: األوىل،  -حلب  –الناشر: دار الوعي 
 الفوائد ومنبع الزوائد جممع .٥٥

 هـ)٨٠٧املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي (املتوىف: 
 ح¾قَّقَه¦ و¾خ¾رÁج¾ أَح¾ادÜيثَه¦: حسني سليم أسد الد«اراين

 ٢الناشر: د¾ار¦ املَأْم¦ون لÜلتäر¾اثÜ، عدد األجزاء: 
 املستدرك على الصحيحني .٥٦

بن حممد بن محدويه بن ن¦عيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف املؤلف: أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا 
 هـ)٤٠٥بابن البيع (املتوىف: 



	٥٠	

 حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا
 ٤، عدد األجزاء: ١٩٩٠ – ١٤١١بريوت، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

 مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار .٥٧

 هـ)٢٩٢كر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي املعروف بالبزار (املتوىف: املؤلف: أبو ب
 )٩إىل  ١احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهللا، (حقق األجزاء من 

 )١٨)، وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق اجلزء ١٧إىل  ١٠وعادل بن سعد (حقق األجزاء من 
 ١٨م)، عدد األجزاء: ٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، (بدأت  -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 

 مسند ابن اجلعد .٥٨

 هـ)٢٣٠املؤلف: علي بن اجلَعÂد بن عبيد اجلَوÂه¾ري البغدادي (املتوىف: 
 حتقيق: عامر أمحد حيدر

 ١٩٩٠ – ١٤١٠بريوت، الطبعة: األوىل،  –الناشر: مؤسسة نادر 
 بزوائد املسانيد الثمانيةاملطالب العالية  .٥٩

 هـ) ٨٥٢املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
 ) رسالة علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود١٧احملقق: (

 تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
 ١٩هـ، عدد األجزاء: ١٤١٩األوىل،  السعودية، الطبعة: –الناشر: دار العاصمة، دار الغيث 

 املعارف .٦٠

 هـ)٢٧٦املؤلف: أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف: 
 الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة -حتقيق: ثروت عكاشة 

 ١عدد األجزاء:  -م  ١٩٩٢الطبعة: الثانية، 
عن حيىي بن معني وفيه عن علي بن املديين وأيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وغريهم/ رواية أمحد بن  معرفة الرجال .٦١

 حممد بن القاسم بن حمرز

 هـ)٢٣٣املؤلف: أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء، البغدادي (املتوىف: 
 األول: حممد كامل القصاراحملقق: اجلزء 

 ٢عدد األجزاء:  -م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الطبعة: األوىل،  -دمشق  –الناشر: جممع اللغة العربية 
 املعرفة والتاريخ .٦٢

 هـ)٢٧٧املؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (املتوىف: 
 احملقق: أكرم ضياء العمري

 ٣م، عدد األجزاء:  ١٩٨١ -هـ ١٤٠١عة: الثانية، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطب
 مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار .٦٣

 هـ)٨٥٥املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن (املتوىف: 
 لبنان -بريوت  الناشر: دار الكتب العلمية، -حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل 

 ٣عدد األجزاء:  -م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: األوىل، 
 املغين عن محل األسفار يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار (مطبوع Øامش إحياء علوم الدين) .٦٤



	٥١	

 هـ)٨٠٦: (املتوىف املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي
 ١م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار ابن حزم، بريوت 

 املغين يف الضعفاء .٦٥

 هـ)٧٤٨املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف: 
 احملقق: الدكتور نور الدين عتر

  بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنةاملقاصد احلسنة يف .٦٦

 هـ)٩٠٢املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي (املتوىف: 
 احملقق: حممد عثمان اخلشت
 ١م، عدد األجزاء: ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥بريوت، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتاب العريب 

 علل احلديث ومعرفة الرجال من كالم أمحد بن حنبل يف .٦٧

 هـ)٢٤١املؤلف: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف: 
 احملقق: صبحي البدري السامرائي

 ١، عدد األجزاء: ١٤٠٩الرياض،  الطبعة: األوىل،  –الناشر: مكتبة املعارف 
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال .٦٨

 هـ)٧٤٨أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايÂماز الذهيب (املتوىف: املؤلف: مشس الدين 
 حتقيق: علي حممد البجاوي

 ٤عدد األجزاء:  -م  ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الطبعة: األوىل،  -لبنان  –الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 
 الزيلعينصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج  .٦٩

 هـ)٧٦٢املؤلف: مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي (املتوىف: 
 قدم للكتاب: حممد يوسف الب¾ن¦وري

 صححه ووضع احلاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، إىل كتاب احلج، مث أكملها حممد يوسف الكاملفوري
 احملقق: حممد عوامة

 السعودية  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  -طباعة والنشر الناشر: مؤسسة الريان لل
 ٤عدد األجزاء:  -م ١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة: األوىل، 


